Okręgowa Rada Adwokacka
w Katowicach

SPRAWOZDANIE
z działalności organów
IZBY ADWOKACKIEJ W KATOWICACH
na
ZGROMADZENIE IZBY ADWOKACKIEJ
zwołane
na dzień 18 czerwca 2021r.
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ZAWIADOMIENIE
I.
Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach
na zasadzie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze
w zw. z § 3 ust. 1, § 5 ust. 1 i 4, Regulaminu Krajowego Zjazdu Adwokatury
oraz zgromadzeń izb adwokackich (przyjętego uchwałą Nadzwyczajnego
Krajowego Zjazdu Adwokatury z dn. 19 grudnia 2020r.) oraz Uchwały
Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach nr VI z dnia 27 maja 2021 r.
zawiadamia o zwołaniu
Zgromadzenia Sprawozdawczego Izby Adwokackiej w Katowicach w dniu
18 czerwca 2021r. o godz. 15.00 w trybie zdalnym – za pośrednictwem
systemu komunikacji elektronicznej WZA24, z następującym porządkiem
obrad:
1. otwarcie obrad przez Dziekana ORA,
2. wybór Prezydium Zgromadzenia (głosowanie zdalne),
3. przyjęcie porządku obrad (głosowanie zdalne),
4. wybór Komisji Zgromadzenia: Mandatowej, Skrutacyjnej i Wnioskowej
(głosowanie zdalne),
5. sprawozdania: Dziekana, Rzecznika Dyscyplinarnego, Prezesa Sądu
Dyscyplinarnego, Skarbnika, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
6. dyskusja,
7. sprawozdania Komisji Zgromadzenia: Mandatowej i Wnioskowej – co do
zgłoszonych projektów uchwał,
8. głosowania nad uchwałami:
1) uchwała nr 1 – w sprawie ustalenia wysokości składki rocznej na
pokrycie potrzeb Izby na 2022 rok,
2) uchwała nr 2 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności
Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach za okres od dnia 1 stycznia
2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., zatwierdzenia sprawozdania
finansowego oraz zamknięcia rachunkowego Izby Adwokackiej w
Katowicach za rok 2020 obejmującego bilans sporządzony na dzień 31
grudnia 2020 r. oraz rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia
2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. i informację dodatkową oraz w
sprawie udzielenia Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach
absolutorium,
3) uchwała nr 3 – w sprawie przeznaczenie dochodu Izby Adwokackiej w
Katowicach ustalonego za rok 2020 na cele statutowe,
4) uchwała nr 4 – w sprawie ustalenia budżetu Izby Adwokackiej w
Katowicach na rok 2021 i wstępnego budżetu na rok 2022 oraz w
sprawie upoważnienia Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach do
przyznania diet samorządowych,
5) uchwały w sprawie wniosków zgłoszonych przez Komisję Wnioskową,
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6) zamknięcie Zgromadzenia.

II.
Zgromadzenie Sprawozdawcze Izby Adwokackiej w Katowicach w dniu 18
czerwca 2021r. przeprowadzone zostanie w całości za pośrednictwem
systemu informatycznego WZA24.
Uzyskanie dostępu do systemu umożliwiającego udział w obradach i
głosowaniach następuje poprzez wpisanie indywidualnego loginu i hasła w
systemie WZA24, zabieranie głosu w trakcie zgromadzenia następuje poprzez
linię telekonferencyjną przy wykorzystaniu zwykłego połączenia telefonicznego
(zabezpieczonego kodem PIN), po uprzednim zgłoszeniu się w systemie WZA24
i udzieleniu głosu, połączenie jest słyszalne dla wszystkich pozostałych
uczestników Zgromadzenia oglądających transmisję na żywo, co umożliwia
czynny udział w dyskusji i wymianę zdań z Przewodniczącym Zgromadzenia.

III.
Termin składania pisemnych wniosków i projektów uchwał oraz
zgłaszania kandydatów do Prezydium i Komisji Zgromadzenia upływa w
dniu 8 czerwca 2021r. o godzinie 24:00 (dzień zamknięcia przyjmowania
pisemnych wniosków i projektów uchwał oraz zgłaszania kandydatów do
Prezydium i Komisji Zgromadzenia).
Wnioski i projekty uchwał oraz zgłoszenia kandydatów należy kierować
na
adres
poczty
elektronicznej:
barbara.iwaszkiewicz@adwokatura.katowice.pl. Zgłoszenia kandydatów
dokonuje się oddzielnie na każdą z funkcji: członków prezydium
zgromadzenia, członków komisji: mandatowej, wnioskowej, skrutacyjnej,
wyłącznie na udostępnionym wraz z niniejszym zawiadomieniem formularzu
wraz ze zgodą na kandydowanie i oświadczeniem w sprawie zgody na
przetwarzanie danych osobowych.

IV.
Ustala się termin do dnia 15 czerwca 2021 r. na zawiadomienie przez
Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach uprawnionych do udziału w
Zgromadzeniu Izby Adwokackiej w Katowicach adwokatów oraz wybranych
delegatów adwokatów niewykonujących zawodu o zgłoszonych wnioskach i
projektach uchwał oraz danych do logowania.
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V.
Znosi się całkowicie wymóg obecności określonej minimalnej liczby
uczestników zgromadzenia niezbędnej do otwarcia zgromadzenia oraz wymóg
udziału w głosowaniu określonej minimalnej liczby uczestników Zgromadzenia
(kworum).

VI.
W myśl § 10 Regulaminu Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz zgromadzeń izb
adwokackich (przyjętego uchwałą Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu
Adwokatury z dn. 19 grudnia 2020r.), uczestnictwo w Zgromadzeniu jest
samorządowym obowiązkiem członków Izby wykonujących zawód adwokata
oraz delegatów adwokatów niewykonujących zawodu.
Nieobecność na Zgromadzeniu powinna być usprawiedliwiona pisemnie w
ciągu 7 dni od dnia ustania przeszkody.
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SPRAWOZDANIE
Szanowni Państwo,
W tym roku wyjątkowo odbywają się dwa Zgromadzenia. Obydwa w trybie
zdalnym.
Pandemia
uniemożliwiła
nam
odbycie
Zgromadzenia
Sprawozdawczo-Wyborczego w zeszłym roku, więc odbyło się ono w tym roku
w dniach 19-21 lutego, zaś aktualnie będziemy w ramach Zgromadzenia
Sprawozdawczego procedować zwyczajowo nad samorządową działalnością za
okres 2020 roku.
Mam nadzieję i przekonanie, że w przyszłym roku spotkamy się wszyscy w
formie tradycyjnej.
Początki zeszłego roku dawały nadzieję, że być może wszystko potoczy się
normalnie.
11 stycznia odbył się Trzeci Koncert Noworoczny Izby Adwokackiej w
Katowicach.
W dniach 28.02.-01.03 zorganizowaliśmy dla blisko 200 adwokatów i
aplikantów adwokackich z całego kraju 37 Mistrzostwa Narciarskie
Adwokatury.
W dniach 8-9 oraz 23-23 lutego przeprowadziliśmy kursy zawodowe na
mediatora.
Nasza Delegacja w dniach 21-24 lutego nawiązała kontakt z Izbą Adwokacką
w Cacaku w Serbii. Wcześniej 15 lutego udało nam się przeprowadzić zabawę
karnawałową. Nie wiedzieliśmy wtedy jeszcze jak długa czeka nas przerwa.
Przed samą pandemią spotkaliśmy się jeszcze 6 marca w kinie w ramach cyklu
Adwokat w Kinie i zobaczyliśmy filmy „Oficer i Szpieg” oraz „Jeszcze nie
koniec”.
7 marca 2020 ostatni wykład dla adwokatów, na żywo, wygłosił prof. Piotr
Kruszyński.
Od marca wszystko potoczyło się szybko. Jak dziś pamiętamy, odwołane
zostało rozpoznawanie spraw sądowych, zawieszone zostały praktyki dla
aplikantów, odwołano egzaminy adwokackie. Rada na bieżąco kontaktowała
się z sądami i prokuraturą. Biura Rady zaczęły pracować w reżimie
sanitarnym, a szkolenia dla aplikantów błyskawicznie zostały przeniesione do
Internetu. Z naszych szkoleń dla aplikantów w trybie zdalnym z powodzeniem
korzystali aplikanci z Izb ościennych i nie tylko.
Niestety do dzisiaj nie zrealizowaliśmy wykupionych biletów na 20 czerwca na
spektakl „20 gniewnych ludzi” w Teatrze Miejskim w Gliwicach. Mam nadzieję,
że już wkrótce będziemy mogli spotkać się w teatrze.
Jeszcze w marcu podjęliśmy uchwałę o zawieszeniu obowiązku uiszczania
składek przez adwokatów, który obowiązywał przez 3 miesiące. W czasie
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pandemii podjąłem skuteczną inicjatywę mającą na celu zmianę zasad
wypłacania wynagrodzeń dla pełnomocników i obrońców z urzędu,
niezwłocznie po zakończeniu sprawy w każdej instancji. Wystąpiliśmy do
Państwa o informację o zaległościach w płatnościach w tym zakresie i dziś
można powiedzieć, że działania w tym zakresie były efektywne.
26 marca zawarliśmy bezprecedensowe porozumienie o współpracy z Izbami
Lekarską, Aptekarską, Pielęgniarską, Diagnostyków Laboratoryjnych,
Fizjoterapeutów i Polskim Towarzystwem Ratowników Medycznych.
Rozpoczęliśmy akcję wsparcie personelu medycznego w czasie walki z
epidemią koronawirusa. W oparciu o pozyskane z zewnątrz środki zakupiliśmy
10 tysięcy masek ochronnych dla szpitali.
W dniach 23-26 czerwca
egzamin adwokacki.

z zachowaniem reżimu sanitarnego odbył się

W formie online odbywały się szkolenia dla adwokatów.
Dzięki naszym staraniom i przedstawionej argumentacji także w Sądzie
Okręgowym w Katowicach powstał Wydział Własności Intelektualnej.
W
dniach
29-30
czerwca
z
zachowaniem
przeprowadziliśmy sprawdzian dla aplikantów I roku.

reżimu

sanitarnego

Ślubowanie adwokackie udało się przeprowadzić także w tym roku w sposób
bardzo uroczysty. Ze względów epidemicznych odbyło się w II turach w dniach
14 i 16 września w przepięknej Sali Sejmu Śląskiego.
W dniu 26.09.2020 r. przeprowadziliśmy nabór na aplikację adwokacką. 6
października 2020 rozpoczęliśmy doroczne kolokwium dla aplikantów
adwokackich z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.
Także w tym szczególnym roku, pamiętaliśmy o naszych zmarłych. Znicze z
chorągwią „Adwokatura pamięta”, a także chryzantemy znalazły się w tym
roku na bardzo wielu adwokackich grobach.
28 października 2020 roku odbyło się losowanie nieodpłatnej pomocy prawnej
transmitowane online.
W grudniu udało nam się, tym razem w formie wysyłkowej, zorganizować
Mikołaja dla najmłodszych pociech członków naszej społeczności.
Tradycyjnie już w grudniu były dostępne dla adwokatów terminarze i
kalendarze.
Pamiętaliśmy także o naszych seniorach, którym za pośrednictwem kurierów
przekazaliśmy skromne upominki świąteczne.
Dla nowoprzyjętych aplikantów opracowaliśmy vademecum.
W archiwum aktualności możemy dokonać w każdej chwili wspominkowego
przeglądu tego co się działo. Był to trudny rok, brakowało nam bardzo
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bezpośrednich kontaktów, zachwiane zostały zwyczajne międzyludzkie relacje.
Po roku, chyba możemy powiedzieć, że nauczyliśmy się żyć w czasach
koronawirusa, ale z całą pewnością upłynie dużo czasu, abyśmy wrócili do
normalnych zasad funkcjonowania w naszych kancelariach, sądach czy w
prokuraturze. Być może do pewnych praktyk i zachowań nie wrócimy już
nigdy.
Mam nadzieję, że z każdym dniem będziemy wracać do normalności, do
kontaktów bezpośrednich, że spotkamy się na żywo na Zgromadzeniach,
wykładach, czy też sympozjach.

Dziekan Izby Adwokackiej Katowicach
Adw. Roman Kusz
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SPRAWOZDANIE SEKRETARZA OKRĘGOWEJ RADY ADWOKACKIEJ
W KATOWICACH ZA ROK 2020

Członkowie Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach w 2020 r.:
1. Adw. Anna Barczyk
2. Adw. Łukasz Chmielniak
3. Adw. Leszek Cholewa
4. Adw. Andrzej Dzięcioł
5. Adw. Marta Imiołczyk – Porębska
6. Adw. Bartłomiej Jakubczyk
7. Adw. Magda Jasiewicz
8. Adw. Paweł Koehler
9. Adw. Grzegorz Kopeć
10. Adw. Marek Kozielski
11. Adw. Roman Kusz
12. Adw. Jerzy Pinior
13. Adw. Stefan Skrzypczak
14. Adw. Rafał Stęchły
15. Adw. Marcin Szulik
16. Adw. Damian Tomanek.

Prezydium Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach w 2020 r.:
1. Adw. Roman Kusz – DZIEKAN
2. Adw. Andrzej Dzięcioł – WICEDZIEKAN
3. Adw. Grzegorz Kopeć – WICEDZIEKAN
4. Adw. Anna Barczyk – SKARBNIK
5. Adw. Marta Imiołczyk – Porębska – SEKRETARZ.
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Posiedzenia ORA w Katowicach i podjęte uchwały:
Rok

Ilość posiedzeń

2020

4x stacjonarne
7x w trybie
obiegowym

Ilość spraw na
wokandzie

Ilość
uchwał

618

467

Uchwały społeczne i stanowiska:
 23.04.2020r.

-

uchwała

nr

IV.1.

dot.

zawieszenia

wpłat

składek

korporacyjnych w czasie COVID-19 i lockdown,
 21.05.2020r.

-

uchwała

nr

III.5.

dot.

powołania

Komisji

ds.

Międzynarodowej Mediacji Przemysłu modowego Centrum Mediacyjnego
przy Izbie Adwokackiej w Katowicach,
 6.08.2020r.

-

uchwała

nr

III.5.

dot.

stosowania

tymczasowego

II.6.

dot.

stosowania

tymczasowego

aresztowania,
 24.09.2020r.

-

uchwała

nr

aresztowania,
 22-23.10.2020r. - uchwała nr IV.3. dot. tajemnicy adwokackiej,
 26-27.11.2020r. - uchwała nr IV.5. dot. portalu informacji sądowej w dobie
COVID19,
 17-18.12.2020r. - uchwała nr III.2. dot. zaufania klienta jako podstawy
wykonywania zawodu adwokata,
 20.02.2020r. - stanowisko Nr 79 dot. rekomendacji adw. Mariana
Jagielskiego do Państwowej Komisji ds. wyjaśniania przypadków czynności
skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości wobec
małoletniego poniżej lat 15,
 20.02.2020r.

- uchwała Nr 81 - patronat honorowy dla klasy o profilu

medialno – prawnym Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. M.
Kopernika w Katowicach,
 20.02.2020r. - stanowisko Nr 87 dot. aktu agresji podsądnego w stosunku
do sędziego Sądu Rejonowego w rybniku – Pani Sywli Rehlis,
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 20.02.2020r. - uchwała Nr 88 dot. proponowanych przez Komisję Etyki
przy NRA zmian Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu,
 16.01.2020r. Uchwała Nr 62 dot. konieczności zapewnienia adwokatowi
nieskrępowanego dostępu do akt sprawy.
Uchwały o skreśleniu z listy adwokatów ze względu na zgon w 2020 r.:
1. Adw. Maciej Zaborowski
2. Adw. Jan Stuchly
3. Adw. Roman Kozłowski
4. Adw. Antoni Szendzielorz
5. Adw. Czesław Cekiera
6. Adw. Lechosław Piestrzyński
7. Adw. Jan Chyla
8. Adw. Bronisław Ledwoń
9. Adw. Jan Panek
Korespondencja przychodząca w

Korespondencja wychodząca w

2020 r.

2020 r.

6.944 szt.

polecone – 14.331 szt.
zwykłe – 3.764 st.

Sprawy z urzędu w 2020 r.

Kuratorzy w 2020 r.

2445

2656

Ilość adwokatów na dzień
31.12.2020 r.
1779

Ilość aplikantów adwokackich na
dzień 1.01.2021 r.
217

Wicedziekan Izby Adwokackiej w Katowicach
(Sekretarz ORA minionej kadencji)
adw. Marta Imiołczyk-Porębska
Zastępca Sekretarza ORA w Katowicach
adw. Katarzyna Legień
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SPRAWOZDANIE REFERATU
KSZTAŁCENIA APLIKANTÓW ADWOKACKICH

W 2020 r. Kierownikiem Szkolenia Aplikantów Adwokackich był
adwokat Jerzy Pinior, zaś w dniu 04.03.2021 r. na posiedzeniu Okręgowej
Rady Adwokackiej w Katowicach dokonano wyboru Prezydium oraz
Kierownika Szkolenia Aplikantów Adwokackich, którym został adwokat
Grzegorz Kopeć.

Aplikanci Adwokaccy Izby Katowickiej w 2020 r. jak i obecnie podzieleni
zostali na XII grup szkoleniowych, po cztery grupy na każdy rok szkoleniowy.
Grupy o numerach I-IV grupują aplikantów adwokackich trzeciego roku
szkoleniowego, grupy od V-VIII grupują aplikantów adwokackich drugiego
roku szkoleniowego, zaś od IX–XII grupują aplikantów adwokackich
pierwszego roku szkoleniowego.

W styczniu 2020 r. w Izbie Katowickiej aplikowało 213 osób, przy czym na
trzecim roku 68, na drugim roku 84 i na pierwszym roku 61 osób. W styczniu
2021 r. w Izbie Katowickiej aplikowało 213 osób.

Nabór aplikantów adwokackich, a więc Egzamin Wstępny na Aplikację odbył
się 26.09.2020 r. i został przeprowadzony przez dwie Komisje Egzaminacyjne.
Egzamin ten z wynikiem pozytywnym zdało 67 osób, z czego 61 zostało
wpisanych na listę aplikantów adwokackich i rozpoczęło z dniem 01.01.2021
r. aplikację adwokacką.

Został również przeprowadzony Egzamin Adwokacki, który odbył się w dniach
od 23-25.06.2020 r., a to w związku z pandemią Covid-19, która uniemożliwiła
przeprowadzenie tegoż egzaminu we wcześniej zaplanowanym terminie, tak
jak w poprzednich latach w miesiącu marcu.

Zajęcia szkoleniowe z uwagi na wspomnianą pandemię Covid-19 od miesiąca
marca 2020 r. były zasadniczo przeprowadzone on-line, zaś sprawdziany i
kolokwia przewidziane w Regulaminie Szkolenia zostały przeprowadzone z
zachowaniem reżimu sanitarnego (kolokwia roczne dla aplikantów I i II roku,
oraz sprawdzian dla aplikantów I roku). Wprowadzono również pisemne
opracowywanie przez aplikantów adwokackich zadań z zakresu prawa
cywilnego jak i gospodarczego.
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Zorganizowano w 2020 r. dla aplikantów adwokackich konkurs krasomowczy,
który cieszył się dużym powodzeniem, czego dowodem może być fakt, iż
uczestniczyło w nim ponad 100 osób. Niestety po losowaniu kazusów i par
konkursowych, konkurs został odwołany z uwagi na pandemię, co
doprowadziło także do tego, że nie odbył się konkurs środowiskowy dla
aplikantów kilku izb, a także i konkurs krajowy.

Niestety również z powodu pandemii doszło do trudności w realizacji
obowiązkowych praktyk dla aplikantów I roku w wydziałach sądów
okręgowych, rejonowych oraz prokuratur okręgowych i rejonowych. W 2021 r.
przeprowadzono ponownie konkurs w Izbie Katowickiej, który również cieszył
się dużym powodzeniem i jak na razie wyłoniono zwycięzców konkursu
izbowego.

Ustalony został termin Egzaminu Adwokackiego na dni 18,19,20 i 21.05.2021
r. który zostanie przeprowadzony w hali sportowej MOSIR w Zabrzu.

Okręgowa Rada Adwokacka zwraca uwagę na to, aby zajęcia szkoleniowe dla
aplikantów adwokackich prowadzone były przez doświadczonych adwokatów,
a także sędziów sądu apelacyjnego, okręgowego i NSA, a także pracowników
nauki. Lista wykładowców jest uzupełniania tak, aby zajęcia były prowadzone
przez najlepszych wykładowców w urozmaiconej formie. Rada Adwokacka
zwraca uwagę, aby w procesie szkolenia konieczna była współpraca
aplikantów adwokackich, ich patronów i wykładowców. Mając na uwadze
głosy dyskusji przed Zgromadzeniem Wyborczym Izby – Okręgowa Rada
Adwokacka podjęła działania zmierzające do udoskonalenia procesu
szkolenia.

Adw. Jerzy Pinior
Kierownik szkolenia aplikantów
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SEKCJI PRAWA MEDYCZNEGO ZA
2020 ROK.
1. Członkostwo przewodniczącego sekcji w komitecie naukowym konferencji „II
Śląskie Dni Medycyny Stanów Nagłych” oraz wygłoszenie wykładu na temat
odpowiedzialności karnej i cywilnej pracownika medycznego, a także udział w
panelu dyskusyjnym dot. odpowiedzialności zawodowej;
2. Przygotowanie w ramach współautorstwa artykułu pt. „Prawo wobec
przypadków coraz częstszej agresji wobec personelu medycznego” wydanego w
dwumiesięczniku „Na Ratunek” - magazynu dla służb ratujących życie;
3. Wygłoszenie przez przewodniczącego sekcji wykładu inauguracyjnego w Szkole
Wyższej dla medyków na temat „odpowiedzialności cywilnej i karnej
pracowników medycznych”;

4. Poprowadzenie wraz z członkiem sekcji Mec. Sylwią Gil-Gut warsztatów w
formie zdalnej dot. ochrony prawnej pracowników medycznych; Udzielenie
wywiadu w gazecie „Dziennik Zachodni” o akcji pt. Nie atakuj medyka, której
przewodniczący sekcji jest inicjatorem.

Przewodniczący sekcji prawa medycznego
Adw. Łukasz Ćwienkowski
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SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOŚCI KOMISJI SPORTU,
INTEGRACJI I KULTURY PRZY OKRĘGOWEJ RADZIE ADWOKACKIEJ W
KATOWICACH – ZA OKRES 2020/2021.
Komisja Sportu, Integracji i Kultury przy Okręgowej Radzie Adwokackiej
w Katowicach składa się z kilku członków reprezentujących głównie młode
pokolenie adwokatury. Na czele Komisji stoi adwokat Tomasz Gurdek.
Do marca 2021 r., tj. do czasu wybuchu pandemii Komisja zorganizowała
i współuczestniczyła w organizacji imprez, które cieszyły się dużym
zainteresowaniem członków naszej Izby. Także pomimo epidemii, udało nam
się zachować ciągłość organizowanych cyklicznie imprez, choć w nieco
zmienionej formie.
W dniu 11 stycznia 2020 r. w Filharmonii Zabrzańskiej odbył się III Koncert
Noworoczny Izby Adwokackiej w Katowicach. Koncert cieszył się ogromnym
zainteresowaniem, bilety rozeszły się w niezwykle szybkim tempie. Wspaniałą
oprawę muzyczną stworzyła niezwykła Orkiestra Symfoniczna Filharmonii
Zabrzańskiej pod batutą Maestro Sławomira Chrzanowskiego.
Dnia 15 lutego 2020 r. odbyła się IV doroczna zabawa karnawałowa. Impreza
cieszyła się niezmiennie ogromną popularnością. Zabawa karnawałowa
została zorganizowana w restauracji „Patio Park” w Katowicach, która
wypełniła się po brzegi gośćmi. Zakończenie karnawału przy największych
przebojach trwało do „białego rana”.
W dniach 28 lutego 2020 r. do dnia 1 marca 2020 r. odbyły się XXXVII
Ogólnopolskie Mistrzostwa Narciarskie Adwokatury, których organizatorem
była Izba Adwokacka w Katowicach. Mistrzostwa zostały zorganizowane w
Wiśle, gdzie blisko 200 uczestników zmagało się w konkurencjach takich jak
zjazdy i biegi narciarskie. Była to ostatnia oficjalna ogólnopolska impreza
Adwokatury.
W grudniu 2020 r. Komisja po raz czwarty zorganizowała Mikołajki dla
najmłodszych. Z uwagi na pandemię niemożliwe było zorganizowanie imprezy
w dotychczasowej formie, ale Mikołaj nie mógł zawieść najmłodszych, gdyż
pandemia mu nie straszna. Zorganizowano prezenty i wysyłkę paczkami
kurierskimi do dzieci adwokatów i aplikantów adwokackich. Wysłano aż 217
przesyłek!
Z uwagi na brak możliwości organizacji dorocznego spotkania świątecznego
seniorów, podjęto decyzję o przesłaniu do nich upominkowych paczek.
Przygotowane zostało blisko 50 pakietów prezentowych. Nasi seniorzy nie kryli
zaskoczenia i wzruszenia, które przekazywali telefonując do Izby.
Szczególne podziękowania dla Pani Barbary Iwaszkiewicz i mec. Marty
Imiołczyk – Porębskiej za pomoc przy pakowaniu prezentów.
Komisja podjęła działania zmierzające do organizacji letniego sympozjum
szkoleniowego, które miało odbyć się w terminie 5-7 czerwca 2020 r. w Hotelu
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Stok w Wiśle. Następnie planowano sympozjum andrzejkowe w Szczyrku. Obie
imprezy zostały odwołane z uwagi na wprowadzone obostrzenia.
Komisja skupia także swoje zainteresowanie w obrębie ogólnopolskich imprez
sportowych organizowanych zarówno przez Naczelną Radę Adwokacką jak
i poszczególne Izby na terenie kraju, w których chętnie uczestniczą adwokaci
i aplikanci adwokaccy naszej Izby. Dużym zainteresowaniem wśród członków
naszej Izby cieszą się zwłaszcza zawody żeglarskie, gdzie adwokaci i aplikanci
adwokaccy odnoszą liczne sukcesy.
Z uwagi na czas epidemii wszelkie imprezy sportowe jak i integracyjne zostały
wstrzymane. Członkowie Komisji z wiarą patrzą w przyszłość i mają nadzieję,
że wirus ustąpi, a duch sportowej rywalizacji i zabawy szybko powróci!

Przewodniczący Komisji
adw. Tomasz Gurdek

15

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NAUKI I ROZOWJU PRZY
OKRĘGOWEJ RADZIE ADWOKACKIEJ W KATOWICACH – ZA ROK 2020
Komisja Nauki i Rozwoju przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach
rozpoczęła swoją działalność w 2019 r.
Komisji przewodniczy adw. Magdalena Stryja.
Przynależność do Komisji jest dobrowolna, tym samym każda zainteresowana
osoba może uczestniczyć w jej pracach.
Działalność Komisji ma na celu rozwijanie oraz wspieranie współpracy
pomiędzy Izbą Adwokacką w Katowicach, a Uniwersytetem Śląskim
Wydziałem Prawa i Administracji, instytucjami publicznymi, jak również
sektorem prywatnym w ramach wspólnych inicjatyw. Ponadto celem
działalności Komisji jest aktywny udział Okręgowej Rady Adwokackiej
w Katowicach w wydarzeniach naukowych, wspieranie aktywności i inicjatyw
studenckich, promowaniem zawodu adwokata wśród Studentek i Studentów
kierunku Prawo oraz aktywne włączanie Okręgowej Rady Adwokackiej w
Katowicach w inicjatywy o zasięgu krajowym i międzynarodowym w tym
uczestnictwo w debatach, sympozjach, konferencjach i pracach mających na
celu przeciwdziałanie skutków zmian klimatu, sprawiedliwej transformacji,
czy działań podejmowanych w celu przeciwdziałania skutkom wywołanym
przez wirus COVID 19.
Od marca 2020 r. nowa pandemiczna rzeczywistość, dotknęła wszystkich bez
wyjątku. Tym samym z oczywistych powodów wszelkie działania oraz
inicjatywy, które były zaplanowane na rok 2020 albo zostały odwołane,
przeniesienie na rok kolejny albo zostały zorganizowane w nowej formule
online, która błyskawicznie weszła w standardy organizacyjne na całym
świecie. Przykładem przeniesionych wydarzeń jest Szczyt Klimatyczny COP 26
w Glasgow planowany na grudzień 2020 r. a przeniesiony na listopad 2021 r.,
podobnie jak Szczyt Cyfrowego IGF ONZ planowany na listopad 2020 r w
Katowicach, a przeniesiony na grudzień 2021 r. W obu wydarzeniach
Przewodnicząca Komisji planuje aktywny udział Okręgowej Rady Adwokackiej
w Katowicach.
Niezależnie od obiektywnych przeszkód, które trwały nieprzerwanie przez 2020
r. Przewodnicząca Komisji dołożyła najwyższych starań, aby włączać
Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach przez ten trudny czas różne
wydarzenia organizowane w formie zdalnej.
Przed pandemią okres styczeń - marzec 2020 r.
1. 26 i 27 stycznia 2021 r. Reprezentując Okręgową Radę Adwokacką w
Katowicach oraz Uniwersytet Śląski Wydział Prawa i Administracji,
Przewodnicząca Komisji aktywnie uczestniczyła w 4 edycji Śląskiego
Festiwalu Nauki (Międzynarodowe Centrum Kongresowym i Spodek).
Pod kierownictwem Przewodniczącej oraz z jej pomysłu grupa Studentek
i Studentów kierunku Prawo, przygotowała inscenizację postępowania
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mediacyjnego z zakresu prawa pracy. Występ spotkał się z
entuzjastycznym przyjęciem wśród publiczności. Studenci, którzy wcieli
się w aktorów odegrali swoje role z wielkim zaangażowaniem i na
wysokim poziomie merytorycznym. Przewodnicząca Komisji pełniła role
reżysera, scenarzysty oraz narratora całego przedsięwzięcia. W drugim
dniu Festiwalu, Przewodnicząca jako adwokat zaprezentowała na Scenie
Klimatu wykład na temat „Co możesz zrobić, aby zatrzymać kryzys
klimatyczny ? Nowoczesne technologie i ruchy społeczne w służbie
klimatu w Polsce”.
Kilka słów o Festiwalu. Jest to międzynarodowe przedsięwzięcie, którego
pomysłodawcą jest Uniwersytet Śląski, a które z uwagi na misję, wagę,
skalę oraz najwyższy poziom organizacji i prezentowane treści zostało
przyjęta do sieci European Science Engagement Association. Ponadto
w 2019 roku Śląski Festiwal Nauki zdobył pierwsze miejsce w konkursie
na najlepsze inicjatywy komunikacyjno-marketingowe uczelni
europejskich – EUPRIO Awards 2019. Partnerami, sponsorami i
patronami tego wydarzenia są takie instytucje jak: Metropolia GZM,
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Miasto Katowice,
Uniwersytet Ekonomiczny, Politechnika Śląska, Akademia Sztuk
Pięknych w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny, PKO Bank
Polski, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazowe, Górnośląskie
Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., ArcelorMittal Poland, Concept
Music Art Sp. z o.o., GAZ-SYSTEM S.A., Bank PEKAO, Fujitsu, Mokate,
JAS-FBG, Altmira, Danone, SPEAK-UP oraz Koleje Śląskie Sp. z o.o.
Śląski Festiwal Nauki w 2020 r. w ciągu 2 dni zgromadził 51 tysięcy
odwiedzających.
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2. 27 lutego 2020 r. na zaproszenie Przewodniczącej komisji, do Polski
przyleciała prof. Alexandra Harrington (Fulbright, Fundatorka i
Przewodnicząca światowego centrum Center for Global Governance and
Emerging Law (CGGEL) z którą współpraca pomiędzy ORA w Katowicach
i WPIA UŚ została zainicjowana przez Przewodniczącą Komisji w trakcie
Szczytu Klimatycznego COP 24 w Katowicach. Pani Profesor wzięła
udział w posiedzeniu grupy badawczej Uniwersytetu Śląskiego Just
Transition, której członkami są przedstawiciele nauki, instytucji
publicznych, socjologowie, oraz przedstawiciele zawodów prawniczych;
3. Marzec 2020 r. adw. Magdalena Stryja / Przewodnicząca Komisji jako
pierwszy w Polsce adwokat i prawnik, została przyjęta w poczet
międzynarodowej organizacji Centre for International Sustainable
Development Law. Organizacji posiadającej status konsultacyjny przy
ONZ. Poza wielkim wyróżnieniem jakim jest członkostwo w tej
organizacji Przewodnicząca komisji zyskała tym samym jeszcze większe
możliwości do promowania i włączania Okręgowej Rady Adwokackiej w
Katowicach w prawne inicjatywy międzynarodowe.
Czas pandemii
4. 14 maja 2020 r. miała miejsce Ogólnopolska Konferencja Naukowa w
całości zorganizowana online, która podjęła problematykę niezwykle
istotna na ówczesny moment, a mianowicie temat Prawa Pracy w Dobie
Kryzysu. Przewodnicząca brała udział w organizacji tej konferencji oraz
jako adwokat została zaproszona do moderowania jednego z paneli
dyskusyjnych.
5. 15 maja 2020 r. Okręgowa Rada Adwokacka była obecna w trakcie
globalnego sympozjum online na temat: „Human Rights, The
Sustainable Development Goals and & the Law. W obradach
uczestniczyło 101 krajów, najważniejsze światowe ośrodki naukowe,
wybitni przedstawiciele światowej palestry, sędziowie oraz 1374
uczestników z całego świata. Organizatorem był Uniwersytet
Cambridge oraz organizacja Centre for International Sustainable
Development Law, której przewodnicząca jest członkiem.
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6. 2 czerwca 2020 r. z inicjatywy Przewodniczącej Komisji, adw. Roman
Kusz Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach został
zaproszony przez Samorząd Studentów Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Śląskiego do spotkania ze Studentami, które odbyło się
online na platformie ZOOM. W trakcie 1,5 godzinnego spotkania Pan
Dziekan ORA rozmawiał ze Studentami kierunku Prawo o aplikacji
adwokackiej, egzaminie na aplikację zachęcał i promował wybór tej
ścieżki
przyszłej
kariery
zawodowej.
W
trakcie
spotkania
Przewodnicząca Komisji przybliżyła inicjatywy organizowane wspólnie
z Okręgową Radą Adwokacką w Katowicach, tym samym zachęcając
Studentów do aktywnego w nich udziału zarówno od strony
organizacyjnej jak i merytorycznej. Inicjatywy takie przyciągają
najbardziej aktywnych Studentów i niewątpliwie przyczyniają się do
promowania wśród nich aplikacji adwokackiej jako najlepszego wyboru
przyszłej ścieżki prawniczej. Takie działania promocyjne w obecnej dobie
są niezwykle ważne.
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7. 30 września 2020 r. Przewodnicząca Komisji reprezentując Okręgową
Radę Adwokacką, Wydział Prawa i Administracji UŚ oraz organizację
Centre for International Sustainable Development Law wygłosiła w
języku angielskim wykład w trakcie transatlantyckiego webinarium,
którego tematem przewodnim była problematyka: „Current Challenges
and Opportunieties for Green Public Procurement”. Udział w tym
wydarzeniu był wielkim wyróżnieniem, a Przewodnicząca wystąpiła u
boku prof. Jerzego Buzka - były Przewodniczący Parlamentu
Europejskiego, prof. Christof Yukis z Uniwersytetu w Waszyngtonie,
prof. Alexandry Harrington Fullbright, Przewodnicząca Center for
Global Governance and Emerging Law (CGGEL)

8. 2 grudnia 2020 r. Przewodnicząca Komisji reprezentując Okręgową
Radę Adwokacką w Katowicach została zaproszona do wystąpienia w
języku angielskim oraz do udziału w dyskusji w trakcie
międzynarodowego sympozjum na temat „Advancing Ambition and
Pandemic Recovery through Climate Law and Governance”, którego
organizatorami był Uniwersytet w Cambridge, Cambridge Centre for
Environmental, Energy and Nature Resource Governance (CEENRG) oraz Centre for International Sustainable Development
Law (CISDL).
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9. Rok 2020 - pomimo pandemii - był czasem intensywnych działań w
ramach projektu unijnego zapoczątkowanego w 2019 r. a
finansowanego przez Komisję Europejską Train in your language:
multilingual transnational training in EU civil and commercial
law – Trail. Projekt realizowany jest przez Konsorcjum 5 europejskich
uniwersytetów,
któremu
przewodniczy
Centre
for
European
Constitutional Law w Atenach. Celem projektu jest przeprowadzenie
szkoleń z Europejskiego prawa handlowego i postępowania cywilnego
dla przedstawicieli Izb: Adwokackich, Komorniczych i Notarialnych z
pięciu Europejskich ośrodków naukowych/partnerów projektu. Dzięki
zaangażowaniu Przewodniczącej Komisji, Naczelna Rada Adwokacka
podpisała List Intencyjny i tym samym Okręgowa Rada Adwokacka
w Katowicach dołączyła do podmiotów, które będą korzystały z
dobrodziejstw projektu. Przewodnicząca Komisji jest również członkiem
Polskiego komitetu naukowego projektu. W 2020 r. miały miejsce
szkolenia
wybranych
przez
Komisję
Europejską
trenerów
(przedstawicieli
wymienionych
zawodów
prawniczych
z
państwa/uczestników projektu) oraz spotkania z adwokatami,
notariuszami i komornikami w celu przeprowadzenia badań na temat
znajomości i potrzeby przybliżenia wiedzy z zakresu 7 dyrektyw prawa
unijnego oraz źródeł pozyskiwania informacji o prawie unijnym przez
przedstawicieli wymienionych zawodów. Rok 2020 zakończył się
przedstawieniem obszernego raportu Komisji Europejskiej o wynikach
działań opisanych powyżej, których celem było jak najlepsze
przygotowania międzynarodowych sympozjów szkoleniowych, które
ruszą w 2021 r.

10.
Grudzień 2020 r. Przewodnicząca Komisji adw. Magdalena
Stryja jako pierwszy prawnik z Polski została uhonorowana nagrodą
International Legal Specialist Award for Climate Change 2019.
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Coroczne międzynarodowe nagrody prawników CISDL przyznawane są
za wybitny wkład i niestrudzone poświęcenie w przyczynianiu się do
osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, w szczególności w
zakresie zmian klimatu, sprawiedliwej transformacji, ochrony pokoju,
zdrowia i zasobów naturalnych. Nagroda została ogłoszona podczas
międzynarodowego sympozjum, gdzie nagrodzona została zaproszona
jako prelegent. Sympozjum zostało zorganizowane przez Cambridge
Centre for Environmental, Energy and Nature Resource Governance
(C-EENRG). Działalność nagrodzonej przyczyniła się do tego, że
Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach, Naczelna Rada
Adwokacka, Uniwersytet Śląski Wydział Prawa i Administracji są
jedynymi polskimi partnerami światowych wydarzeń pod nazwą
Climate Law and Governance Day, będących integralną częścią
Szczytów Klimatycznych COP 24 w Katowicach, COP 25 w Madrycie oraz
planowanego COP 26 w Glasgow w listopadzie 2021 r.

11.
Działania, w które Przewodnicząca Komisji włącza Okręgową Radę
Adwokacką w Katowicach często wykraczają poza zakres wynikający z
przypisanych jej zadań. W drugim kwartale 2020 r. Polski świat
artystyczny zaangażował się w ogólnopolską zbiórkę pieniędzy na rzecz
walki z wirusem. Pomysłodawcą akcji pod nazwa #Hot16Challenge2
był artysta o pseudonimie Solar. Zaproszeni artyści komponowali
piosenki, z których całkowity dochód został przeznaczony dla
lekarzy w celu wsparcia ich niestrudzonej walki z pandemią.
Przewodnicząca komisji adw. Magdalena Stryja otrzymała nominację i
zaproszenie do udziału w tej inicjatywie. Skomponowała utwór do
którego tekst napisał Matusz Zaifert z WPIA UŚ. Adw. Magdalena Stryja
odpowiedzialna jest również za aranżację piosenki, jej wykonanie oraz
nakręcony do niej teledysk. Do wspólnego występu Przewodnicząca
zaprosiła m.in. byłego Dziekana WPIA US prof. Zygmunta Tobora. Utwór
z uwagi na linię melodyczną i prawniczy tekst zyskał duża popularność
i doczekał się ponad 9 000 tysięcy wyświetleń na platformie
YouTube.
Adw. Magdalena Stryja
Przewodnicząca Komisji
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANLNOSCI CENTRUM MEDIACYJNEGO PRZY
IZBIE ADWOKACKIEJ W KATOWICACH
Skład osobowy - 2020 r.
Obecnie na listę Mediatorów Centrum Mediacyjnego działającego przy Izbie
Adwokackiej w Katowicach są wpisani następujący Adwokaci:
1. Katarzyna Cieślik;
2. Martyna Dudzik-Respondek;
3. Rafał Drzewiecki;
4. Anna Groyecka-Kurdybelska;
5. Tomasz Gurdek;
6. Marta Imiołczyk-Porębska;
7. Joanna Jagiełłowicz-Bąkiewicz;
8. Magdalena Kamińska;
9. Artur Kania;
10.

Anita Kaziród;

11.

Natalia Klima-Piotrowska;

12.

Katarzyna Klimanek-Rychlik;

13.

Angelika Kubik;

14.

Paweł Mały;

15.

Kinga Martuszewska;

16.

Magdalena Marzec-Karasińska;

17.

Adam Mura;

18.

Magdalena Niewelt;

19.

Jolanta Otworowska;

20.

Patrycja Piechaczek-Sokołowska;

21.

Michał Respondek;

22.

Justyna Rysula;

23.

Paulina Rzeszut;

24.

Anna Stuglik-Rotarska;

25.

Anna Szterleja-Pawlińska;

26.

Ewa Śliwoń;

27.

Maria Śliwowska;

28.

Natalia Święch-Czech;

29.

Maciej Tomczykiewicz;
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30.

Michał Tomecki;

31.

Michał Ubik;

32.

Dorota Wyleżoł.

Powiększenie

grona

Mediatorów-Adwokatów

miało

związek

z

przeprowadzonym w lutym 2020 r. kursem na mediatora dedykowanym
członkom Izby Adwokackiej w Katowicach.
Szczegóły dotyczące szkolenia znajdują się w dalszej części sprawozdaniaSzkolenie zawodowe na mediatora.
Adwokaci wpisani są na Listy Stałych Mediatorów Sądowych. Listy
prowadzone są przez Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach, Prezesa Sądu
Okręgowego w Gliwicach oraz Prezesa Sądu Okręgowego w Rybniku.
Mediatorzy

są

czynnymi

zawodowo

Adwokatami,

którzy

ukończyli

specjalistyczne szkolenie zgodne ze Standardami Szkolenia Mediatorów,
uchwalonymi przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod
Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z dnia 29
października 2007 roku.
Liczba przeprowadzonych mediacji – 2020 r.
W 2020 roku Mediatorzy Centrum Mediacyjnego przeprowadzili łącznie
103 postępowania mediacyjne.
72

postępowania

mediacyjne

były

prowadzone

na

podstawie

postanowienia Sądu kierującego strony do mediacji, jak również 31
postępowań było prowadzonych na podstawie umowy o mediację.
Wskazać również należy, iż spośród 103 postępowań mediacyjnych
62 mediacje zakończyły się podpisaniem ugody.

- Kolejne szkolenie na mediatora
Z uwagi na duże zainteresowanie pierwszą edycją kursu Centrum
Mediacyjne przy Izbie Adwokackiej w Katowicach w lipcu 2020 r. otrzymało
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promesę od Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Dokument
dotyczył zorganizowania następnej edycji szkolenia.
Zostało również uzgodnione, iż Centrum Mediacyjne przy Izbie
Adwokackiej w Katowicach otrzyma, tak jak i przy pierwszej edycji kursu,
dofinansowanie z Naczelnej Rady Adwokackiej.
Szkolenie zaplanowane było na listopad 2020 r., jednak z uwagi na drugą falę
COVID-19 kurs nie mógł się odbyć.
Najprawdopodobniej szkolenie odbędzie się na wiosnę 2021 r., po
ustabilizowaniu sytuacji związanej z pandemią.
Szkolenia specjalistyczne dla Mediatorów Ośrodka.
Adwokacki–Mediatorzy Ośrodka przy Izbie Adwokackiej w Katowicach w
ramach podnoszenia swoich kompetencji mogli uczestniczyć w szkoleniach
specjalistycznych zorganizowanych przez Centrum Mediacji przy Naczelnej
Radzie Adwokackiej.
Odbyły się specjalistyczne szkolenia z zakresu: prawa rodzinnego, prawa
karnego, mediacji online.
Część szkoleń była bezpłatna i odbywała się on-line.
Mediatorzy

Ośrodka

mogli

również

uczestniczyć

w

webinarach

dotyczących „mediacji mindfulness”.
Mindfulness jest treningiem uważności, obecnie jest to coraz bardziej
popularny kierunek rozwoju osobistego, wykorzystywany coraz szerzej w
psychologii.
Obecnie w ramach cyklu zorganizowanego przez Centrum Mediacji przy
Naczelnej Radzie Adwokackiej Mediatorzy mogą korzystać z programu
„szkoleniowe środy”.
W ramach cyklicznych szkoleń Mediatorzy bezpłatnie mogą nabyć nowe
umiejętności związane bezpośrednio z wykonywaniem zawodu mediatora25

przygotowaniem dokumentacji, doskonaleniem umiejętności komunikacji
interpersonalnej, pierwszego kontaktu mediatora ze stronami postępowania.
Mediacja on-line.
- Listy Mediatorów w ramach akcji mediacji on-line
Z uwagi na epidemię, a dalej idąc z uwagi na obowiązujący w Polsce
„lockdown”, Mediatorzy Ośrodka brali czynny udział z akcji mediacja on-line,
która została zorganizowana przez Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie
Adwokackiej. Akcja była prowadzona we współpracy z Ministerstwem
Sprawiedliwości.
W

ramach

projektu

została

utworzona

lista

Mediatorów-Adwokatów

działających przy Izbie Adwokackiej w Katowicach gotowych do prowadzenia
mediacji za pomocą środków komunikacji na odległość. Listy zostały przesłane
do poszczególnych Sądów Rejonowych oraz Sądów Okręgowych.
Tydzień mediacji.
W związku z odbywającym się w dniach 12-16 października 2020 r.
Tygodniem

Mediacji

Centrum

Mediacyjne

przy

Izbie

Adwokackiej

w

Katowicach podjęło się zorganizowania mediacyjnych dyżurów telefoniczny.
W związku z wydarzeniem została utworzona lista dyżurów MediatorówAdwokatów. Nadto lista zawierała informacje na temat adresów Kancelarii
Adwokackich świadczących również usługi mediacyjne.
W dyżurach telefonicznych brało udział około 30 mediatorów Ośrodka.
Utworzona lista została rozwieszona w budynkach Sądów Okręgowych i
Rejonowych.
W ramach tygodnia mediacji na szczególną uwagę i wyróżnienie
zasługuję aktywność adw. Martyny Dudzik-Respondek.
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Adwokat Martyna Dudzik-Respondek udzieliła wywiadu dla Radia 90 na temat
postępowania mediacyjnego oraz wygłosiła prelekcję na temat mediacji w
Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybnik.
Wykład był zorganizowany we współpracy z Sądem Okręgowym w Rybniku.
We współpracy z Rzecznikiem Prasowym Okręgowej Rady Adwokackiej
w Katowicach adw. Pawłem Matyją zostały również przesłane informacje
prasowe o organizowanym wydarzeniu.
Komisja ds. Międzynarodowej Mediacji Przemysłu Modowego Centrum
Mediacyjnego przy Izbie Adwokackiej w Katowicach.
Z inicjatywny adw. Magdaleny Niewelt Okręgowa Rada Adwokacka w
Katowicach powołała wewnątrz Ośrodka Mediacyjnego Komisję o nazwie:
Komisja ds. Międzynarodowej Mediacji Przemysłu Modowego Centrum
Mediacyjnego przy Izbie Adwokackiej w Katowicach.
Przewodniczącą Komisji ds. Międzynarodowej Mediacji Przemysłu Modowego
Centrum Mediacyjnego przy Izbie Adwokackiej w Katowicach jest jej
pomysłodawczyni adw. Magdalena Niewelt.
W związku z powołaną Komisją w przyszłości planowana jest współpraca
z

Sądem

Okręgowym

w

Katowicach

-

Wydziałem

XXIV

Własności

Intelektualnej.
Z uwagi na zmianę Statutu Centrum Mediacyjnego w przyszłości planowane
jest powołanie innych Komisji, w zależności od zapotrzebowania i aktywności
Mediatorów-Adwokatów.
Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.
Centrum Mediacyjne przy Izbie Adwokackiej w Katowicach pomagało
przy ustalaniu składów osobowych Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, w
których Adwokaci Izby pełnią dyżury - w związku z obowiązkiem ustawowym
wskazania przez ORA w Katowicach jednego Mediatora na dany Punkt NPP.
Adwokaci-Mediatorzy pełnią dyżury w punktach.
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Rada Konsultacyjna przy Centrum Mediacji Naczelnej Rady Adwokackiej.
W grudniu 2019 r. Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Jacek Trela
powołał adw. Paulinę Rzeszut (Kierownika Centrum Mediacyjnego przy Izbie
Adwokackiej w Katowicach) na członka Rady Konsultacyjnej Centrum Mediacji
Naczelnej Rady Adwokackiej.
Adwokat jest przedstawicielem Izby na posiedzeniach Rady oraz bierze czynny
udział

w

pracach

powołanego

zespołu

złożonego

z

przedstawicieli

poszczególnych Izby Adwokackich.
Rada Konsultacyjna zajmowała się następującymi kwestiami:


rozszerzeniem OC Adwokatów o czynności związane z postępowaniem
mediacyjnym - bez uiszczania dodatkowych opłat;

 zmianą przepisów zawartych w Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej i
Godności Zawodu - w ramach pełnienia przez Adwokatów roli
Mediatorów;
 koordynowaniem

i

promocją

akcji

mediacja

on-line

w

czasie

„lockdownu”;
 współpracą z Ministerstwem Sprawiedliwości w zakresie prac nad
zmianami ustawowymi, które mają na celu usprawnienie postępowania
mediacyjnego w ramach mediacji sądowej;
 tworzeniem standardów pracy Mediatora oraz tworzeniem standardów
szkoleniowych, w tym specjalizacji Mediatorów;
 promocją postępowania mediacyjnego zarówno wśród Adwokatów, jak i
społeczeństwa.
Współpraca z Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.
Centrum Mediacyjne przy Izbie Adwokackiej w Katowicach, mimo że jest
Ośrodkiem autonomicznym, albowiem posiada swój odrębny Statut i
Regulamin, stale współpracuje z Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie
Adwokackiej.
Współpraca odbywa się na wielu płaszczyznach m.in. w ramach
organizacji szkoleń dedykowanych dla członków Izby Adwokackiej w
Katowicach i szkoleń specjalistycznych dla Mediatorów-Adwokatów.
28

Szczegóły współpracy zostały wskazane we wcześniejszych częściach
sprawozdania.

adw. Paulina Rzeszut
Kierownik Centrum Mediacyjnego przy Izbie
Adwokackiej w Katowicach
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KEP W ROKU 2020/2021

Z uwagi na trwającą pandemię zajęcia w szkołach, z którymi współpracują
członkowie Komisji nie mogły się odbyć. KEP pozostaje w stałym kontakcie z
władzami szkół, które deklarują chęć powrotu do zajęć, jak tylko sytuacja to
umożliwi.
W I Liceum Ogólnokształcącym w Katowicach im. M. Kopernika, odbyły się
trzy spotkania on-line.
Tematy spotkań uzależnione były od wieku grup uczestniczących w
zajęciach. Tematyka dotyczyła: specyfiki zawodu adwokata i ścieżki
kształcenia w zdobyciu uprawnień zawodowych; wolność,
a odpowiedzialność; kto może być stroną w postępowaniu sądowym.

Adw. Anna Prokopowicz
Przewodnicząca Komisji
Edukacji Prawnej

AKTUALNOŚCI - ZSO nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Katowicach
AKTUALNOŚCI - ZSO nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Katowicach
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SPRAWOZDANIE SEKCJI PRAWA CYWILNEGO ZA ROK 2020

W roku 2020r. działalność Sekcji z uwagi na stan epidemiczny oraz zerową
ilość aktywnych członków była ograniczona. Nie mniej w kwietniu 2020r. Sekcja
zorganizowała ogólnodostępny wykład szkoleniowy za pośrednictwem platformy
Zoom dla wszystkich członków Izby Adwokackiej w Katowicach. Przedmiotem
wykładu przeprowadzonego przez p. dr n. praw. Aleksandrę Partyk, w było omówienie
istotnych zagadnień z punktu widzenia pracy adwokata związanych z nowelizacją
KPC z 2019r. Po przeprowadzonym wykładzie Sekcja rozprowadziła wśród chętnych
materiały dostarczone przez Panią doktor oraz pośredniczyła w indywidualnych
konsultacjach chętnych adwokatów z dr Partyk na tematy związane z przedmiotową
nowelizacją.

Adw. dr Szymon Solarski
Przewodniczący Sekcji Prawa Cywilnego

31

Referat skarg i wniosków ORA Katowice

Za okres:

Wpływ spraw

od dnia

01 stycznia 2020 r.

do dnia

31 grudnia 2020 r.

312

Sprawy do załatwienia
z poprzedniego okresu

28

Razem do załatwienia

340

Załatwiono spraw

316

Pozostało spraw do
załatwienia na następny okres

24

Charakter spraw:

a)
b)
c)
d)

naruszenie obowiązków zawodowych
naruszenie etyki adwokackiej
rozliczenie
inne

46
270
32

Źródło skarg:

a) władze i urzędy
b) klienci
c) organizacje adwokackie

46
262
8
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Załatwienie spraw:

a) skierowano do Rzecznika Dyscyplinarnego
b) nie dopatrzono się uchybień
c) załatwiono w inny sposób
/ pismo wyjaśniające/
d) przekazano do Dziekana art. 48

36
170
105
5

Termin załatwienia spraw:

do 1 miesiąca

120

do 2 miesięcy

127

do 3 miesięcy

52

ponad 3 miesiące
do 6 miesięcy

13

ponad 6 miesięcy

4

W okresie sprawozdawczym w stosunku do 32 spraw , w których nie stwierdzono
podstaw do prowadzenia postępowania dyscyplinarnego skarżący nie zgadzający
się ze stanowiskiem Referatu Skarg i Wniosków złożyli pismo (skargę) do
Naczelnej Rady Adwokackiej.

W 23 przypadkach Naczelna Rada Adwokacka w Warszawie nie uwzględniła ww.
skarg i podzieliła stanowisko Referatu Skarg i Wniosków ORA w Katowicach.

W 1 przypadku Naczelna Rada Adwokacka w Warszawie przekazała sprawy do
rozpatrzenia Rzecznikowi Dyscyplinarnemu ORA Katowice.

W 8 przypadkach skargi są nadal rozpatrywane przez Referat Skarg i Wniosków
Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie.
34

Analiza skarg w okresie sprawozdawczym wykazuje nadal, iż ich podłożem było
głównie
niezadowolenie
skarżących, z przebiegu lub wyniku procesu o
charakterze zwłaszcza cywilnym, przy czym skargi w znacznej mierze kierowane
były w stosunku do pełnomocników – przeciwników procesowych, po stronie
których nie stwierdzono uchybień natury zawodowej, czy etycznej .

Nadmienić należy iż przed podejmowaniem decyzji merytorycznej, zwracano się
o nadesłanie kserokopii protokołów rozpraw sądowych .
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ANALIZA SKARG I WNIOSKÓW
za okres 1.01.2020 do 31.12.2020 r.

ORA

zaległe z wpływ
Ogółem
poprzedni spraw w
spraw do
ego
okresie załatwienia
okresu sprawozd
(2+3)
awczym

1

2

3

4

K- ce

28

312

340

Pozostało nie
załatwionych
spraw 4 (5+6+7+8)

ZAŁATWIONO

nie
Skier, do
Przekazano Załatwion
rzecznika
do Dziekana o w inny dopatrzono
się
dyscyplinarne
art. 48
sposób
uchybień
go
5
6
7
8

36

5

105

170

9

24

Źródło skargi
Sądy,
władze i
urzędy

46

Charakterystyka spraw załatwionych
naruszanie naruszenie rozliczeni nadużywani
obow.
etyki
e wolności
e
zawód.
słowa

46

270

-

różne

-

-

36

Klienc Organy Ministerstw Adwokaci
samorząd
o
i
u adwok. Sprawiedl.

262

-

-

8

Rzecznik Dyscyplinarny
Za okres:
od dnia

1 stycznia 2020r.

do dnia

31 grudnia 2020r.

Wpływ spraw :

105

Sprawy do załatwienia
z poprzedniego okresu

-

56

Razem do załatwienia spraw

-

161

Załatwiono spraw

-

98

Pozostało spraw do
załatwienia na następny okres

-

63

Rodzaj przewinień dyscyplinarnych :

a)

naruszenie obowiązków zawodowych

16

b)

naruszenie etyki adwokackiej

145

Źródło doniesień:
a)

b)

władze i urzędy w tym :
- Sądy

9

- Prokuratura

6

z urzędu

6
37

c)

klienci

140

Sposób załatwienia spraw :

- umorzono dochodzenie dyscyplinarne

15

- odmówiono wszczęcia dochodzenia
dyscyplinarnego

41

- wniesiono wnioski o wszczęcie

26

postępowania dyscyplinarnego
- w inny sposób:

16

Rzecznik Dyscyplinarny złożył 12 wniosków do Dziekana o upomnienie
dziekańskie.
W okresie sprawozdawczym ,od wydanych postanowień o odmowie
wszczęcia dochodzenia dyscyplinarnego oraz umorzenia dochodzenia
dyscyplinarnego wpłynęło 18 odwołań.
Odwołania wnieśli skarżący.
Odwołania do rozpatrywania zostały przekazane Sądowi Dyscyplinarnemu
Izby Adwokackiej w Katowicach .
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Sąd Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Katowicach

Za okres:
od dnia

1 stycznia 2020 r.

do dnia

31 grudnia 2020 r.

Wpływ spraw :

Z wnioskiem o wszczęcie
Postępowania dyscyplinarnego

-

27

Wniosku o wznowienie

-

0

z poprzedniego okresu

-

17

Razem do załatwienia spraw

-

44

Sprawy do załatwienia

Załatwiono spraw

-

30

Pozostało spraw do
załatwienia na następny okres

-

39

14

Rodzaj przewinień dyscyplinarnych :

e) naruszenie etyki i godności zawodu
f) naruszenie obowiązków zawodowych
w zakresie prawa procesowego
g) inne

- 39
-5
-

W załatwionych sprawach zapadły następujące orzeczenia :

- umorzono postępowanie

4

- uniewinnienie

2

- upomnienie

6

- nagana

5

- kara pieniężna

10

- zawieszenie w czynnościach zawodowych

1

- wydalono z adwokatury

1

- w inny sposób:
a) sprawy połączono

-

b) postępowanie zawieszono

-

c) przekazano do NRA

-

d) zwrócono Rzecznikowi Dyscyplinarnemu
do uzupełnienia

1

Wniosek o tymczasowe zawieszenie w czynnościach zawodowych

0

Wnioski o wznowienie postępowania

0

W okresie sprawozdawczym do Sądu Dyscyplinarnego wpłynęło
18 odwołań od postanowienia Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w
Katowicach o odmowie wszczęcia / umorzenia dochodzenia dyscyplinarnego oraz 3
odwołanie od upomnienia dziekańskiego
40

Sprawy przez Sąd Dyscyplinarny zostały załatwione w sposób następujący:
- w 15 przypadkach nie uwzględniono odwołania i utrzymano w mocy
postanowienie Rzecznika dyscyplinarnego ( w tym 2 upomnienia dziekańskie)
- w 2 przypadkach akta sprawy zwrócono Rzecznikowi Dyscyplinarnemu
Izby Adwokackiej w Katowicach do uzupełnienia,
-

w 3 przypadkach sprawy są w toku załatwienia .

Orzeczenia w ustawowym terminie są doręczane stronom i stosownym
władzom.
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SPRAWOZDANIE

Komisji Rewizyjnej Izby Adwokackiej w Katowicach z kontroli z działalności
gospodarczej i finansowej za rok 2020 oraz wykonania uchwał Zgromadzenia
Izby z dnia 19-21.02.2021 r.
Komisja Rewizyjna w składzie :
1.

Adw. Paweł Ciemniewski

-

2.

Adw. Joanna Otrębska-Zięba

-

Przewodniczący
Członek Komisji Zastępca

Przewodniczącego
3.

Adw. Adam Kostrzewa

-

Członek Komisji

4.

Adw. Leszek Mura

-

Członek Komisji

5.

Adw. Andrzej Mochnacki

-

Członek Komisji

6.

Adw. Magdalena Krajewska-Grimm -

Członek Komisji

Na posiedzeniu w dniu 01.06.2021 r.

Komisja jednogłośnie postanowiła

przyjąć następujący porządek obrad :
-

dokonać oceny działalności gospodarczej i finansowej Okręgowej Rady
Adwokackiej w Katowicach w roku budżetowym 2020 bilansu za rok
2020

i

sprawozdania

rachunkowego

z

wykonania

budżetu

oraz zamknięć rachunkowych za rok 2020 jak również analizy
preliminarza budżetowego na rok 2021.
-

dokonać oceny wykonania przez Okręgową Radę Adwokacką

w

Katowicach uchwał Zgromadzenia Izby z 19-21.02.2021 r.
Bilans Okręgowej Rady Adwokackiej sporządzony na dzień 31.12.2020
r.oraz wykonanie budżetu za rok 2020 zostały zamieszczone w
sprawozdaniu z działalności Izby Adwokackiej w Katowicach.
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Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26.05.1982 Prawo o adwokaturze
Komisja Rewizyjna Izby Adwokackiej w Katowicach, wykonując zadania
powierzone jej ustawą wyżej powołaną, przedstawia Zgromadzeniu Izby wyniki
kontroli działalności finansowej i gospodarczej Okręgowej Rady Adwokackiej
w Katowicach we wskazanym okresie sprawozdawczym

i podnosi co

następuje:
1.

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Katowicach w dniach 19-21.02.2021
r. uchwaliło preliminarz budżetowy Izby na rok 2020 r, w którym
zaplanowano :
a)

Przychód ogółem na kwotę 4 339 000,00 zł ( w tym przychody z
tytułu składek członkowskich na kwotę 2 710 000,00 zł sprzedaży
usług – szkolenia aplikantów

na kwotę 1 290 000, 00 zł.,

przychody z tytułu najmu 24 000,00 zł pozostałe wpływy
(refundacja kosztów egzaminów, odsetki) 315 000,00 zł;
b)

Wydatki ogółem na kwotę 4 337 500,00 zł.

W preliminarzu tym zaplanowano nadwyżkę przychodów nad wydatkami w
kwocie 1500,00 zł.
2.

Komisja stwierdza, że w zakresie planowanych przychodów i wydatków
w okresie sprawozdawczym osiągnięto następujące wyniki finansowe :
a)

Przychody ogółem 4 215 743,83 zł, w tym przychody z tytułu
składek członkowskich w kwocie 2 532 911,44 zł z tytułu
sprzedaży

usług

(szkolenia

aplikantów)

w

kwocie

1 297 246,68 zł, przychody z tytułu najmu 26 063.74 zł i
pozostałe wpływy statutowe, operacyjne

i finansowe (odsetki) w

łącznej kwocie 359 521,97 zł;
b)

Wydatki ogółem w kwocie 3 489 392,90 zł
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Po analizie bilansu ustalono iż osiągnięto pozytywny wynik finansowy
zmniejszając przychody przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków w
stosunku do zaplanowanych, co w konsekwencji dało nadwyżkę przychodów
nad wydatkami.
Tym samym w stosunku do preliminarza budżetowego uzyskano dochód
wyższy niż zakładano i za rok 2020 osiągnięto dodatni wynik finansowy w
kwocie 726 350,93 zł brutto.
Komisja przeanalizowała również wykonanie uchwał Zgromadzenia Izby z
dnia 19-21.02.2021 r.
Komisja

jednogłośnie

stwierdza,

iż

Okręgowa

Rada

Adwokacka

w

Katowicach w okresie sprawozdawczym wykonała uchwały Zgromadzenia Izby
i stwierdzając, iż płynność finansowa nie jest zagrożona, pozytywnie ocenia
działalność gospodarczą i finansową prowadzoną przez Okręgową Radę
Adwokacką.
Mając

na

uwadze

powyższe

Komisja

jednogłośnie

wnioskuje

aby

Zgromadzenie Izby:
-

zatwierdziło zamknięcie rachunkowe Izby Adwokackiej w Katowicach
za rok 2020;

-

udzieliło Okręgowej Radzie Adwokackiej absolutorium;

-

zatwierdziło sprawozdanie finansowo – rachunkowe z wykonania
budżetu Izby Adwokackiej w Katowicach za rok 2020;

-

zatwierdziło preliminarz budżetowy Izby Adwokackiej w Katowicach
na rok 2021.

44

45

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
IZBY ADWOKACKIEJ W KATOWICACH
NA DZIEŃ 31.12.2020R.

I. Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego za rok 2020.

1. Izba Adwokacka w Katowicach została utworzona na mocy przepisów Ustawy
Prawo o adwokaturze w 1945r. Organem Izby jest Okręgowa Rada Adwokacka
w Katowicach, której członkowie wybierani są na okres kadencji trwającej 4 lata.
2. NIP nadany Izbie Adwokackiej w Katowicach przez I Urząd Skarbowy w
Katowicach : 634 - 23 – 09 – 175 Regon nadany przez Urząd Statystyczny w
Katowicach: 271518333
3. Przedmiotem działalności statutowej Izby Adwokackiej w Katowicach jest
zgodnie z art. 3 ustawy Prawo o adwokaturze oraz statutem Izby uchwalonym
przez Walne Zgromadzenie dnia 26.09.2009r.:
 tworzenie warunków do wykonywania ustawowych zadań adwokatury;
 reprezentowanie członków Izby i ochrona ich praw;
 sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o wykonywaniu
zawodu adwokata;
 doskonalenie zawodowe adwokatów i kształcenie aplikantów
adwokackich;
 propagowanie zasad etyki zawodowej oraz dbałość o ich przestrzeganie;
 integracja członków Izby poprzez organizowanie imprez kulturalno –
oświatowych, sportowych i szkoleniowych;
 wspieranie członków Izby oraz członków ich rodzin w sytuacjach losowych
poprzez udzielanie im pomocy materialnej;
 sprawowanie zarządu majątkiem samorządu adwokackiego i
rozporządzanie nim.
Ponadto Izba Adwokacka w Katowicach prowadzi w niewielkim rozmiarze
działalność gospodarczą polegającą na wynajmie lokali mieszkalnych w
budynku będącym, własnością Izby w Katowicach przy ul. Gliwickiej 17. Z
użytkownikami przedmiotowych lokali zawarto umowy najmu i w każdym
miesiącu są wystawiane faktury VAT. Przychody z tytułu czynszu najmu oraz
koszty są ewidencjonowane odrębnie jako przychody i koszty z działalności
gospodarczej.
4. Rachunkowość Izby Adwokackiej w Katowicach prowadzona jest zgodnie z
przepisami Ustawy z dnia 29.09.1994r.o rachunkowości – tekst jednolity DZ.U.
z 2019r. poz. 351 z późniejszymi zmianami. Księgi rachunkowe prowadzone są
w siedzibie ORA tj. w Katowicach przy ul. Gliwickiej 17.
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5. Księgi rachunkowe Izby prowadzone są przy użyciu komputera stosując
oprogramowanie ENOVA przygotowane przez Firmę Soneta Sp. z o.o. z siedzibą
w Krakowie przy ul. Kustronia 44 zawierające:
 Moduł Faktury,
 Moduł Kadry i Płace,
 Moduł Księgowość (Księga Handlowa).
6. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową,
przy czym środki trwałe i wartości niematerialne i prawne mieszczące się w
przedziale od 500,00 zł do 10000,00 zł umarzane są jednorazowo poprzez
spisanie w ciężar kosztów Izby w miesiącu oddania do użytkowania. - zgodnie z
zasadami Ustawy o rachunkowości. Środki te podlegają ilościowej ewidencji
księgowej. Środki trwałe poniżej 500,00 zł traktowane są jako materiały i
odpisywane w ciężar kosztów
w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania.
Wartość netto środków trwałych na dzień 31.12.2020 wynosi 1.648 280,52 zł z
czego główną pozycję stanowią budynki będące własnością Izby o wartości netto
1.472.662,84 zł. W roku 2020 nie przeprowadzano modernizacji w budynkach
Izby.
7. Koszty oraz przychody działalności ewidencjonowane są memoriałowo w
układzie funkcjonalnym (zespół kont 5 i 7) z podziałem na działalność statutową
i działalność gospodarczą.
8. Bilans sporządzono wg stanu na dzień 31.12.2020r., a rachunek zysków i strat
za okres od 01.01.2020 – 31.12.2020r. Dane porównawcze dotyczą dnia
31.12.2019 –dla bilansu oraz okres 01.01.2019 – 31.12.2019 dla rachunku
zysków i strat. Rachunek zysków i strat za rok 2020 sporządzono w wersji
kalkulacyjnej.
9. Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania
działalności przez Izbę przez okres, co najmniej 12 miesięcy i dłużej w
niezmienionym istotnie zakresie.

Sporządzono

Katowice

28.05.2021r.
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Bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 roku (wersja pełna)
Stan na
31.12.2019

Stan na
31.12.2020

1673357,55

1648280,52

1. Koszty zakończenia prac rozwojowych

4770,71
0,00

4770,71
0,00

I. Kapitał (fundusz) podstawowy

2. Wartość firmy
3. Inne wartości niematerialne i prawne

0,00
4770,71

0,00
4770,71

II. Należne wpłaty na kapitał
podstawowy (wielkość ujemna)

0,00

0,00

1668586,84
1668586,84

1643509,81
1643509,81

0,00

0,00

1497739,87

1472662,84

AKTYWA
A. Aktywa trwałe
I.Wartości niematerialne i prawne

4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe
1. Środki trwałe
a) grunty (w tym prawo do użytkowania
wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i
wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny

63610,13

63610,13

0,00

0,00

e) inne środki trwałe

107236,84

107236,84

2. Środki trwałe w budowie

0,00

0,00

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie
III. Należności długoterminowe

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1. Nieruchomości

0,00
0,00

0,00
0,00

2. Wartości niematerialne i prawne

0,00

0,00

3. Długoterminowe aktywa finansowe

0,00

0,00

a) w jednostkach powiązanych

0,00

0,00

~ udziału lub akcje

0,00

0,00

~ inne papiery wartościowe

0,00

IV. Inwestycje długoterminowe

A. Kapitał (fundusz) własny

III. Udziały (akcje) własne
(wielkość ujemna)

Stan na
31.12.2019

Stan na
31.12.2020

7253428,07 7972486,10
6176864,61 6176864,61
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1076563,56

IV. Kapitał (fundusz) zapasowy

d) środki transportu

1. Od jednostek powiązanych
2. Od pozostałych jednostek

PASYWA

V. Kapitał (fundusz) z
aktualizacji wyceny
VI. Pozostałe kapitały
(fundusze) rezerwowe
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych
VIII. Zysk (strata) netto

1076563,46 719057,93
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu
roku obrotowego (wielkość
ujemna)
0,00
0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na
zobowiązania
1462507,69 1739165,49
I. Rezerwy na zobowiązania

0,00

113190,45

0,00

1. Rezerwy z tytułu odroczenia
podatku dochodowego

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

~ udzielane pożyczki
~ inne długoterminowe aktywa finansowe

0,00
0,00

0,00
0,00

2. Rezerwy na świadczenia
emerytalne i podobne

b) w pozostałych jednostkach

0,00

0,00

~ długoterminowe

0,00

~ udziały lub akcje

0,00

0,00

~ krótkoterminowe

0,00

0,00

~ inne papiery wartościowe

0,00

0,00

3. Pozostałe rezerwy

0,00

113190,45

~ udzielane pożyczki

0,00

0,00

~ długoterminowe

0,00

0,00

~ inne długoterminowe aktywa finansowe

0,00

0,00

~ krótkoterminowe

0,00

113190,45

4. Inne inwestycje długoterminowe
V. Długoterminowe rozliczenia
międzyokresowe
1. Aktywa z tytułu odroczenia podatku
dochodowego

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Inne rozliczenia międzyokresowe

0,00

0,00

B. Aktywa obrotowe

7042578,21

8063371,07

II. Zobowiązania
długoterminowe
1. Wobec jednostek powiązanych

0,00

0,00

2. Wobec pozostałych jednostek

0,00

0,00

a) kredyty pożyczki

0,00

0,00

I. Zapasy

0,00

0,00

1. Materiały

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Półprodukty i produkty w toku

0,00

0,00

c) inne zobowiązania

0,00

0,00

3. Produkty gotowe

0,00

0,00

d) inne

0,00

0,00

4. Towary

0,00

0,00

5. Zaliczki na dostawy
II.Należności krótkoterminowe

0,00

0,00

674028,60
0,00

875741,98
0,00

0,00

0,00

903986,22

891673,73

1. Należności od jednostek powiązanych

0,00

0,00

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

0,00

0,00
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b) z tytułu emisji dłużnych
papierów wartościowych

III. Zobowiązania
krótkoterminowe
1. Wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o
okresie wymagalności

~ do 12 miesięcy

0,00

0,00

~ do 12 miesięcy

0,00

0,00

~ powyżej 12 miesięcy

0,00

0,00

~ powyżej 12 miesięcy

0,00

0,00

b) inne

b) inne

0,00

0,00

2. Należności od pozostałych jednostek

903986,22

891673,73

2. Wobec pozostałych jednostek

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

689542,91

662006,46

~ do 12 miesięcy

689542,91

662006,46

0,00

0,00

9845,04

9845,04

204598,27

219822,23

d) dochodzone na drodze sądowej

0,00

0,00

III. Inwestycje krótkoterminowe

6130380,98
6130380,98

7168070,40
7168070,40

a) w jednostkach powiązanych

0,00

0,00

~ udziału lub akcje

0,00

0,00

~ inne papiery wartościowe

0,00

0,00

~ udzielane pożyczki

0,00

~ inne krótkoterminowe aktywa finansowe

0,00

b) w pozostałych jednostkach

~ powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń
społecznych i zdrowotnych oraz innych
świadczeń

0,00

0,00

674028,60

875741,98

a) kredyty i pożyczki

0,00

0,00

b) z tytułu emisji dłużnych
papierów wartościowych

0,00

0,00

c) inne zobowiązania finansowe
0,00

0,00

d) z tytułu dostaw i usług, o
okresie wymagalności

272219,74

482033,93

~ do 12 miesięcy
~ powyżej 12 miesięcy

272219,74
0,00

482033,93
0,00

e) zaliczki otrzymane na dostawy

0,00

0,00

f) zobowiązania wekslowe

0,00

0,00

0,00

g) z tytułu podatków, ceł,
ubezpieczeń i innych świadczeń

90755,70

78696,38

0,00

h) z tytułu wynagrodzeń

53513,07

48456,61

0,00

0,00

i) inne

257540,09

266555,06

~ udziały lub akcje

0,00

0,00

3. Fundusze specjalne

0,00

0,00

~ inne papiery wartościowe

0,00

0,00

ZFŚS

0,00

0,00

~ udzielane pożyczki

0,00

0,00

ZFRON

0,00

0,00

788479,09

750233,06

c) inne

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe

~ inne krótkoterminowe aktywa finansowe

0,00

0,00

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

6130380,98

7168070,40

~ środki pieniężne w kasie i na rachunku

6130380,98

7168070,40

~ inne środki pieniężne

0,00

~ inne aktywa pieniężne

0,00

2. Inne inwestycje krótkoterminowe
IV. Krótkoterminowe rozliczenia między
okresowe
Aktywa razem

Sporządzono

IV. Rozliczenia międzyokresowe

0,00

0,00

0,00

1. Ujemna wartość firmy
2. Inne rozliczenia
międzyokresowe

788479,09

750233,06

0,00

~ długoterminowe

679572,83

668315,06

0,00

0,00

~ krótkoterminowe

108906,26

81918,00

8211,01

3626,94

8715935,76

9711651,59

Katowice 28.05.2021r.
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Pasywa razem

8715935,76 9711651,59

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
( wariant kalkulacyjny) na dzień 31 GRUDNIA 2020 roku

2019

2020

Bieżący rok obrotowy

Bieżący rok obrotowy

II Koszty szkolenia aplikantów

4 879 730,96
3 551 246,56
1 277 304 ,17
27 371,19
23 809,04
2 875 203,91
1 575 856,38
1 260 897,96

3 909 840,16
2 532 911,44
1 297 246,68
53 618,30
26 063,74
2 233 694,65
1 204 779,15
986 167.59

III Koszty sprzedaży usług najmu

38 449,57

42 747,91

2 004 527,05

1 676 145,51

0,00
1 082 255,59

0,00
920 813,88

922 271,46

755 331,63

327 542,35
0,00

287 819,44
0,00

195 587,85

206 846,94

131 954,50

80 972,50

244 019,84

334 445,61

0,00
0,00

0,00
0,00

244 019,84
1 005 793,97
79 607,64
0,00

334 445,61
708 705,46
18 084,23
0,00

79 607,64
0,00
0,00
0,00
607,15
607,15
0,00
0,00
0,00
1 084 794,46

18 084,23
0,00
0,00
0,00
438,76
438,76
0,00
0,00
0,00
726 350,93

A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi
I Przychody ze składek członkowskich
II Przychody z opłat za szkolenie aplikantów
III Pozostałe przychody statutowe
IV Przychody ze sprzedaży usług najmu
B Koszty sprzedaży i działalności statutowej
I Koszty statutowe

C Zysk (strata) ze działalności statutowej i sprzedaży (AB)
D Koszt sprzedaży
E Koszty zarządu - koszty administracyjne
F Zysk (strata) ze działalności statutowej i sprzedaży (CD-E)
G Pozostałe przychody operacyjne
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
II Dotacje
III Inne przychody operacyjne

H Pozostałe koszty operacyjne
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III Inne koszty operacyjne
I Zysk (strata) ze działalności operacyjnej (F+G-H)
J Przychody finansowe
I Dywidendy i udziały w zyskach
II Odsetki
III Zysk ze zbycia inwestycji
IV Aktualizacja wartości inwestycji
V Inne
K Koszty finansowe
I Odsetki
II Strata ze zbycia inwestycji
III Aktualizacja wartości inwestycji
IV Inne
L Zysk (strata) z działalności (I+J-K)
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M Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)
I Zyski nadzwyczajne
II Straty nadzwyczajne
N Zysk (strata) brutto (L+/-M)
O Podatek dochodowy
P Pozostałe obow. zmniejszenia zysku (zw.straty)
R Zysk (strata) netto (N-O-P)

Sporządzono

Katowice

28.05.2021r.
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0,00
0,00
0,00
1 084 794,46
8 231,00
0,00
1 076 563,46

0,00
0,00
0,00
726 350,93
7 293,00
0,00
719 057,93

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za okres od 01
stycznia 2020 r. Do 31 grudnia 2020 r.

1
(a)

Wartości niematerialne i prawne

Poprzedni rok

Bieżący rok

4770,71

4770,70

4770,71

4770,70

Poprzedni rok

Bieżący rok

10934,17

10934,17

Struktura wartości
niematerialnych i prawnych
Wartość firmy
Inne wartości niematerialne i
prawne
Zaliczki na wartości niematerialne i
prawne
Wartości niematerialne i prawne
razem

(b)

Zmiana stanu wartości
niematerialnych i prawnych
Inne wartości niematerialne i
prawne
Wartość brutto na początek roku
Zwiększenie - zakup

0,00

0,00

Zmniejszenia

0,00

0,00

Wartość brutto na koniec roku

10934,17

10934,17

4352,96

6163,46

1810,50

0,00

6163,46

6163,46

4770,71

4770,71

Skumulowana amortyzacja na
początek roku
Amortyzacja za okres
Skumulowana amortyzacja na
koniec okresu
Wartość netto na koniec okresu

2
(a)

Rzeczowy majątek trwały

Poprzedni rok

Bieżący rok

Środki trwałe w tym:

1668586,84

1643509,81

- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)

0,00

0,00

- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

1497739,87

1472662,84

- urządzenia techniczne i maszyny

63610,13

63610,13

- środki transportu

0,00

0,00

- inne środki trwałe

107236,84

107236,84

Środki trwałe w budowie

0,00

0,00

Zaliczki na środki trwałe w budowie

0,00

0,00

Rzeczowy majątek trwały razem

1668586,84

1643509,81

Struktura rzeczowego majątku trwałego
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(b)

Struktura własnościowa rzeczowego majątku trwałego
Własne
Używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o
podobnym charakterze
Rzeczowy majątek trwały razem

(c)

1668586,84

1643509,81

0,00

0,00

1668586,84

1643509,81

Zmiana stanu rzeczowego majątku trwałego
Grunty (w tym
prawo
użytkowania
wieczystego
gruntu)

Wartość brutto na
początek okresu

Budynki, lokale
i obiekty
inżynierii
lądowej i
wodnej

Urządzenia
techniczne i
maszyny

Środki
transportu

Inne środki trwałe

Razem

0,00

1671802,08

215935,63

0,00

419628,01

2307365,72

0,00

0,00

31248,62

0,00

2398,99

33647,61

Zmniejszenia sprzedaż

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wartość Brutto na
koniec okresu

0,00

1671802,08

247184,25

0,00

422027,00

2341013,33

Zwiększenia - zakup

3

4

Należności z tytułu podatków,
dotacji i ubezpieczeń społecznych

Poprzedni rok

Bieżący rok

Składka na ubezpieczenie społeczne

1464,48

1464,48

Podatek VAT do rozliczenia

8380,56

8380,56

Razem

9845,04

9845,04

Pozostałe należności

Poprzedni rok

Bieżący rok

916585,91

968196,51

Odpisy aktualizacyjne

22444,73

114372,09

Należności z tyt. czynszu najmu

11446,10

11766,63

Odpisy aktualizacyjne

11446,10

11446,10

Razem

903986,22

891673,73

Poprzedni rok

Bieżący rok

8211,01

3626,94

Zobowiązania z tytułu podatków,
dotacji i ubezpieczeń społecznych

Poprzedni rok

Bieżący rok

Podatek dochodowy od osób
fizycznych

16250,40

12584,40

Ubezpieczenie społeczne

65998,70

58349,98

Należności za tytułu składek, opłat
za szkolenie i ubezp., kar i kosztów
dyscyp.

5

Krótkoterminowe rozliczenia
międzyokresowe
Razem

6
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Podatek dochodowy od osób
prawnych

7

8231,00

7293,00

Podatek VAT

275,60

469,00

Razem

90755,70

78696,38

Pozostałe zobowiązania
krótkoterminowe

Poprzedni rok

Bieżący rok

Rozrachunki z tyt. skł.
korporacyjnych

200029,98

422204,36

53513,07

48456,61

187015,09

195879,09

Rozrachunki z NRA tyt. składek

69925,00

68182,00

Pozostałe rozrachunki

72789,76

62323,54

Razem

583272,90

797045,60

Przychody działalności statutowej

Poprzedni rok

Bieżący rok

3184814,88

2327715,00
-124398,56

281556,68

268220,00

Składki korporacyjne aplikantów

84875,00

61375,00

Opłaty za szkolenie aplikantów

1277304,17

1297246,68

Inne przychody

27371,19

53618,30

Razem

4855921,92

3883776,42

Opłata za szkolenie adwokatów

0,00

24390,30

Opłata za legitymacje

16555,19

26484,00

10000,00

2200,00

Opłata za książki

816,00

544,00

Razem

27371,19

53618,30

Przychody netto ze sprzedaży
usług (działalność gospodarcza)

Poprzedni rok

Bieżący rok

Czynsze – przychody z najmu lokali i
opłaty za media

23809,04

26484,00

Razem

23809,04

26484,00

Pozostałe przychody operacyjne

Poprzedni rok

Bieżący rok

Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń
Rozrachunki z tyt. wpłat na OC
adwokatów

8
(a)

Struktura przychodów z
działalności statutowej
Składki korporacyjne adwokatów
Składki korporacyjne adwokatów
niewykonujących zawodu

(b)

Struktura innych przychodów
statutowych

Opłata za przeprowadzone
postępowanie kwalifikacyjne

9

10
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11

Amortyzacja budynku w części
finansowej z dotacji z F.I.R. NRA

11257,77

11257,77

Refundacja kosztów egzaminu na
aplikacje i egzaminu adwokackiego

184330,08

195589,17

Przychody z pozostałej sprzedaży

20359,20

28455,17

Inne przychody operacyjne

111595,37

52517,21

Razem

327542,35

287819,44

Pozostałe przychody finansowe

Poprzedni rok

Bieżący rok

79607,64

18084,23

Poprzedni rok

Bieżący rok

Odsetki bankowe i pozostałe
odsetki
12

Zyski nadzwyczajne
Razem

13

14

0

Ogółem przychody

Poprzedni rok

Bieżący rok

Razem

5286880,95

4215743,83

Poprzedni rok

Bieżący rok

Koszty realizacji zadań
statutowych
Skladka na rzecz NRA

738555,00

520668,00

Koszty szkolenia adwokatów

36711,49

49941,51

54633,79

56977,09

293873,68

267988,48

Koszty przeprowadzonych
postępowań dyscyplinarnych

154155,80

85812,25

Koszty organizacji koncertu
noworocznego,wyd.legitymacji,
kalendarzy, delegacji, archiwa palestry,
mistrzostwa narciarski

297926,62

223391,82

Razem

1575856,38

1204779,15

Koszty szkolenia aplikantów

Poprzedni rok

Bieżący rok

Wynagrodzenia wykładowców i
wynagrodzenia za kolokwia

776814,66

541194,59

Wynagrodzenia patronów aplikantów
adwokackich w sądach

94761,91

63835,76

Pozostałe koszty (amortyzcji sprzętu,
Palestra, materiały dydaktyczne),
bezośrednia obsługa administracyjna

297202,96

250793,74

Część kosztów administracyjnych
dotyczących aplikantów

92118,43

130343,50

1260897,96

986167,59

Koszty utrzymania pokoi
adwokackich w sądach
Diety samorządowe

15

0

Razem
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Koszty usług najmu

Poprzedni rok

Bieżący rok

Koszty ogrzewania

14404,30

15723,94

Koszty remontów i konserwacji oraz
okresowe przeglądy obiektu

6636,27

9442,78

Koszty wynagrodzeń z narzutami

3076,90

3091,40

14332,10

14489,79

Razem

38449,57

42747,91

Koszty administracji

Poprzedni rok

Bieżący rok

Pozostałe koszty (energia, woda,
wywóz śmieci, amortyzacja itd..)

17

Amortyzacja

41628,67

42904,76

Materiały i energia

97675,76

87866,97

Usługi obce

340102,20

272247,54

Podatki i opłaty

8129,88

7771,08

Wynagrodzenia

494206,19

451273,26

92366,26

47081,16

Ubezpieczenie społeczne i pozostałe
świadczenia dla pracowników

18

19

20

Pozostałe koszty

8146,63

11669,11

Razem

1082255,59

920813,88

Pozostałe koszty operacyjne

Poprzedni rok

Bieżący rok

Umorzenie składki korporacyjnej

21459,00

14207,74

Umorzenie należności z tyt. opłat za
szkolenie

0,00

0,00

Umorzone należności z tyt.
ubezpieczenia adwokatów

1833,70

544,00

Darowizny - wsparcie dla adwokatów
i ich rodzin

9000,00

13000,00

Pozostałe darowizny

1400,00

1000,00

Pozostałe wydatki

210327,14

305693,87

Razem

244019,84

334445,61

Koszty finansowe

Poprzedni rok

Bieżący rok

Odsetki zapłacone

607,15

438,76

w tym odsetki budżetowe

550,60

378,60

Razem

607,15

438,76

Podatek dochodowy

Poprzedni rok

Bieżący rok

Wynik finansowy brutto

1084794,46

726350,93

91450,00

81029,00

8231,00

7293,00

Podstawa opodatkowania
podatkiem dochodowym
Podatek dochodowy

56

21

Zatrudnienie na ostatni dzień roku

Poprzedni rok

Bieżący rok

Pracownicy w osobach

9

9
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PROJEKT PRELMINARZA BUDŻETOWEGO NA ROK 2021

A.

Wpływy ogółem
1. Przychody ze składek członkowskich

2 489 000,00

2. Przychody netto ze sprzedaży usług – szkolenia aplikantów

1 252 000,00

3. Przychody netto z usług najmu

27 000,00

4. Pozostałe wpływy (refundacja Ministerstwa Sprawiedliwości, odsetki,
opłaty za legitymację itp.)

B.

3 989 000,00

Wydatki ogółem

221 000,00

3 988 240,00

Część I
Administracja
1. Wynagrodzenia brutto pracowników ORA
2. Składki ZUS
3. Podatek od nieruchomości i ubezp.. budynku, pozostałe podatki
4. Materiały (biurowe, śr. czystości, wyposażenie, energia i woda)
5. Usługi obce (telek., opł. poczt. i bank., remonty, usł. informatyczne,
dostawy gazu)
6. Pozostałe koszty – w tym remonty budynków
Część II
Działalność samorządowa
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1209 000,00
550 000,00
97 000,00
14 000,00
145 000,00
315 000,00
88 000,00
1 666 240,00

1. Składki na rzecz NRA

579 240,00

2. Koszty wydania legitymacji, terminarzy adwokackich,

65 000,00

kalendarzy ściennych, materiałów informacyjnych
3. Koszty przygotowania materiałów dot. Historii katowickiej

80 000,00

Adwokatury, spotkania z kinem prawniczym, koszty
udziału członków Izby w konferencjach, FBE, spotkaniach
zawodów zaufania publicznego
4. Organizacja koncertu noworocznego

0,00

5. Szkolenie adwokatów

30 000,00

6.Koszty Zgromadzenia Izby

30 000,00

7.Posiedzenia ORA

12 000,00

8.Diety samorządowe, koszty postępowania dyscyplinarnego

410 000,00

9. Delegacje

10 000,00

10. Koszty utrzymania szatni adwokackich w Sądach łącznie z

70 000,00

wynagrodzeniami brutto pracowników obsługi
11. Koszty egzaminów adwokackich i wstępnych na apl. adw.
12. Pozostałe koszty ( np. darowizny, umorzenie składek

215 000,00
65 000,00

korporacyjnych, nekrologi )
Część III
Usługi

1 113 000,00

1. Koszty szkoleń aplikantów adwokackich

1 072 000,00

a) Koszty wykładów i patronaty w sądach
b) Pozostałe koszty szkolenia
c) Koszty administracyjne dot. szkolenia aplikantów

2.Koszty usług najmu lokali
C.

455 000,00
412 000,00
205 000,00

41 000,00
Wynik

760,00

I Nadwyżka przychodów nad wydatkami

760,00
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PROJEKT WSTĘPNEGO PRELMINARZA BUDŻETOWEGO NA ROK 2022

Wpływy ogółem

A.

4 083 250,00

1. Przychody ze składek członkowskich

2 578 500,00

2. Przychody netto ze sprzedaży usług – szkolenia aplikantów

1 257 750,00

3. Przychody netto z usług najmu

27 000,00

4. Pozostałe wpływy (refundacja Ministerstwa Sprawiedliwości, odsetki,
opłaty za legitymację itp.)

Wydatki ogółem

B.

220 000,00

4 083 100,00

Część I
Administracja

1241 100,00

7. Wynagrodzenia brutto pracowników ORA

565 000,00

8. Składki ZUS

101 100,00

9. Podatek od nieruchomości i ubezp.. budynku, pozostałe podatki

15 000,00

10.

Materiały (biurowe, śr. czystości, wyposażenie, energia i woda)

150 000,00

11.

Usługi obce (telek., opł. poczt. i bank., remonty, usł. informatyczne,

320 000,00

dostawy gazu)
12.

Pozostałe koszty – w tym remonty budynków

90 000,00

Część II
Działalność samorządowa
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1 659 000,00

6. Składki na rzecz NRA

576 000,00

7. Koszty wydania legitymacji, terminarzy adwokackich,

70 000,00

kalendarzy ściennych, materiałów informacyjnych
8. Koszty przygotowania materiałów dot. Historii katowickiej

95 000,00

Adwokatury, spotkania z kinem prawniczym, koszty
udziału członków Izby w konferencjach, FBE, spotkaniach
zawodów zaufania publicznego
9. Organizacja koncertu noworocznego

40 000,00

10.

37 000,00

Szkolenie adwokatów

6.Koszty Zgromadzenia Izby

35 000,00

7.Posiedzenia ORA

10 000,00

8.Diety samorządowe, koszty postępowania dyscyplinarnego

420 000,00

9. Delegacje

12 000,00

10. Koszty utrzymania szatni adwokackich w Sądach łącznie z

74 000,00

wynagrodzeniami brutto pracowników obsługi
11. Koszty egzaminów adwokackich i wstępnych na apl. adw.
12. Pozostałe koszty ( np. darowizny, umorzenie składek

218 000,00
72 000,00

korporacyjnych, nekrologi )
Część III
Usługi

1 183 000,00

1. Koszty szkoleń aplikantów adwokackich

1 142 000,00

d) Koszty wykładów i patronaty w sądach

495 000,00

e) Pozostałe koszty szkolenia

432 000,00

f)

215 000,00

Koszty administracyjne dot. szkolenia aplikantów

2.Koszty usług najmu lokali
C.

41 000,00
Wynik

I Nadwyżka przychodów nad wydatkami
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150,00

PROJEK UCHWAŁY NR 1

ZGROMADZENIA IZBY ADWOKACKIEJ W KATOWICACH
z dnia 18 czerwca 2021 roku

Na podstawie ustawy art. 40 ust. 3 ustawy Prawo o Adwokaturze,
Zgromadzenie Zwyczajne Izby Adwokackiej w Katowicach z dnia 1921.02.2021 roku:
uchwala co następuje:
I.

Ustala się wysokość składki w 2022 roku na pokrycie potrzeb
Izby:
1. składki rocznej od każdego adwokata wykonującego zawód:
a) w zespole adwokackim
b) kancelarii adwokackiej,
c) spółce cywilnej,
d) spółce jawnej,
e) spółce partnerskiej,
f) spółce komandytowej
w kwocie 1440,00 zł płatnej w ratach po 120,00 zł
miesięcznie, niezależnie od składki na ubezpieczenie OC
adwokatów (płatne przez adwokata zgodnie z dokonanym przez
niego wyborem wariantu ubezpieczenia);
2. składki rocznej od każdego adwokata emeryta i rencisty
wykonującego zawód w zespole adwokackim, kancelariach
adwokackich lub spółkach wymienionych w punkcie I ppkt 1 w
ograniczonym zakresie w związku z pobieraniem renty lub
emerytury w kwocie 840,00 zł płatnej w ratach po 70,00 zł
miesięcznie niezależnie od składki na ubezpieczenie OC
adwokatów (płatne przez adwokata zgodnie z dokonanym przez
niego wyborem wariantu ubezpieczenia);
3. składki rocznej od każdego adwokata członka Izby Adwokackiej w
Katowicach, o których mowa w punkcie I i podpunktach 1 i 2
niniejszej uchwały, a wykonującego zawód w filii kancelarii bądź
oddziale spółki w miejscowości położonej na obszarze właściwości
Izby Adwokackiej w Katowicach w kwocie 300,00 zł płatnej w
ratach po 25,00 zł miesięcznie niezależnie od składki o której
mowa w punkcie I podpunkty 1 i 2 niniejszej uchwały oraz
niezależnie od składki na ubezpieczenie OC adwokatów, przy
czym wysokość składki za pierwszy miesiąc po otwarciu filii, bądź
oddziału spółki wynosi 50,00 zł . W przypadku, gdy adwokat
wykonuje dodatkowo zawód w więcej niż jednej filii kancelarii lub
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oddziale spółki winien uiszczać odpowiednią wielokrotność
powyżej określonych kwot;
3A. składki rocznej od każdego adwokata członka Izby, o którym
mowa wyżej, w punkcie I ppkt 1 i 2 niniejszej uchwały, a
wykonującego zawód w różnych formach jednocześnie (w rozumieniu
§ 1 ust. 6 Regulaminu wykonywania zawodu adwokata w kancelarii
indywidualnej lub spółkach), co najmniej pod dwoma adresami w
kwocie 300,00 zł płatnej w ratach po 25,00 zł miesięcznie,
niezależnie od składki, o której mowa w punkcie I ppkt 1 i 2 niniejszej
uchwały, niezależnie od składki na ubezpieczenie OC adwokatów,
przy czym wysokość składki za pierwszy miesiąc po rozpoczęciu
wykonywania zawodu, w różnych formach jednocześnie, pod drugim
adresem wynosi 50,00 zł. W przypadku, gdy adwokat wykonuje
zawód w różnych formach jednocześnie, pod więcej niż dwoma
adresami, winien jest uiszczać odpowiednią wielokrotność powyżej
określonych kwot.
4. składki rocznej dla adwokatów nie wykonujących zawodu (w tym
dla radców prawnych) 1.320,00 zł płatnej w ratach po 110,00 zł
miesięcznie (składki w tej wysokości zobowiązany jest wpłacać
również adwokat zawieszony w wykonywaniu czynności
zawodowych przez okres zawieszenia);
5. składki rocznej od aplikanta adwokackiego w wysokości 300,00
zł płatnej do dnia 31 marca danego roku kalendarzowego.
Składka należna jest od pierwszego dnia miesiąca, w którym
aplikant rozpoczął aplikację adwokacką do dnia złożenia
ślubowania adwokackiego lub dnia skreślenia z listy aplikantów.
II.
Upoważnia się Okręgową Radę Adwokacką do obniżenia lub zwolnienia
adwokata w całości lub w części z obowiązku uiszczania składki bądź
umorzenia zaległych składek adwokatów w przypadkach losowych mogących
skutkować tym, że obowiązek uiszczania składki może podważyć ekonomiczne
podstawy egzystencji adwokata przy czym kwota zwolnienia lub umorzenia w
jednym roku obrachunkowym dla jednego adwokata w zakresie składek, co do
których obowiązek zapłaty powstanie po dniu podjęcia niniejszej uchwały, nie
może przekroczyć kwoty 2.800,00 zł, chyba że jest to zaległość dotycząca
adwokata skreślonego z listy wskutek jego śmierci lub z innych przyczyn, a
zaległość dotyczy okresu przed datą skreślenia z listy adwokatów.
III.
Zwolnić z obowiązku uiszczania składki adwokatów: emerytów lub rencistów
nie wykonujących zawodu adwokata, a którzy w przeszłości byli członkami
zespołów adwokackich bądź prowadzili kancelarię adwokacką w formach
wskazanych w punkcie I.1. niniejszej uchwały, a począwszy od pierwszego
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym adwokat pisemnie
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zawiadomił Okręgową Radę Adwokacką o okolicznościach uzasadniających
zwolnienie z opłacania składki.
IV.
Obniżyć składki adwokatów kobiet przez okres dwunastu miesięcy
następujących po dacie urodzenia dziecka oraz adwokatów mężczyzn przez
okres sześciu miesięcy następujących po rozpoczęciu korzystania z urlopu
ojcowskiego, łącznie o kwotę 1080,00 zł.

V.
Zobowiązać Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach do rozliczenia wpłat na
poczet zobowiązań z tytułu składek korporacyjnych i ubezpieczenia OC w taki
sposób, aby wpłaty w pierwszej kolejności zaliczane były na poczet zobowiązań
adwokata z tytułu składki na ubezpieczenie OC, a następnie do najdalej
wymagalnych zobowiązań z innych tytułów i to bez względu na wskazany przez
adwokata tytuł płatności.
VI.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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PROJEKT UCHWAŁY nr 2

Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Katowicach
z dnia 18 czerwca 2021 roku

Zgromadzenie Zwyczajne Izby Adwokackiej w Katowicach na podstawie art. 40 pkt
5, 6 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze oraz art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji
rewizyjnej Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach .

uchwala

co następuje:

I.
Zatwierdzić sprawozdanie z działalności Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach
za okres od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r.

II.
Zatwierdzić sprawozdanie finansowe oraz zamknięcie rachunkowe Izby Adwokackiej
w Katowicach za rok 2020 obejmujące:

1. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 wykazujący po stronie
aktywów i pasywów kwoty 9 711 651,59 zł (słownie: dziewięć milionów
siedemset jedenaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden złotych
59/100)
2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2020r. do 31.12.2020r.
zamykający się dodatnim wynikiem finansowym netto w wysokości 719
057,93 zł (słownie: siedemset dziewiętnaście tysięcy pięćdziesiąt siedem
złotych 93/100)
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3. Informację dodatkową

III.
Udzielić Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach absolutorium .
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PROJEKT UCHWAŁY nr 3

Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Katowicach
z dnia 18 czerwca 2021 roku

w sprawie przeznaczenia dochodu Izby ustalonego za rok 2020 na cele statutowe.

Na podstawie art. 40 pkt. 7 ustawy z dnia 26 maja 1982r. Prawo o adwokaturze
(tekst jednolity z 2016. poz. 1999), Zgromadzenie Zwyczajne Izby Adwokackiej w
Katowicach .

uchwala

co następuje:

4. Dochód netto Izby Adwokackiej w Katowicach za rok 2020 ustalony w
kwocie 719 057,93 zł (słownie: siedemset dziewiętnaście tysięcy
pięćdziesiąt siedem złotych 93/100), przeznaczyć na działalność
statutową, to jest fundusz statutowy Izby.
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PROJEKT UCHWAŁY nr 4

Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Katowicach
z dnia 18 czerwca 2021roku

Na podstawie art. 40 pkt. 7 ustawy z dnia 26 maja 1982 Prawo o adwokaturze, a w
wykonaniu uchwały nr 19/2014 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 22 listopada
2014r. Zgromadzenie Zwyczajne Izby Adwokackiej w Katowicach

postanawia

co następuje:

1. Ustalić budżet na rok 2021 zamykający się po stronie wpływów
3.989.000 zł., a po stronie wydatków kwotą 3.988.240zł.
2. Ustalić wstępny budżet na rok 2022 zamykający się po stronie wpływów
kwotą 4.083.250,00zł., a po stronie wydatków kwotą 4.083.100,00zł.
3. Upoważnić Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach do ustalania i
przyznania diet samorządowych dla członków rady oraz innych
adwokatów – członków Izby Adwokackiej w Katowicach pełniących stale
określone funkcje w organach Izby bądź wykonujących społecznie
określone czynności zlecone przez organy Izby w granicach środków
ustalonych preliminarzem budżetowym Izby na rok 2021 w części II
pkt. 8 oraz części III pkt.1c zaś na rok 2022 w części II pkt. 8 i części III
pkt. 1c wstępnego preliminarza budżetu na ten rok obrachunkowy.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od
dnia1 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021 w zakresie diet na rok
obrachunkowy 2021 zaś w zakresie diet na rok obrachunkowy 2022 do
dnia odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Izby w roku 2022.
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5. Wykonanie uchwały powierzyć Okręgowej Radzie Adwokackiej
w Katowicach celem podjęcia uchwały precyzującej zasady oraz
wysokość diet samorządowych.
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